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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології  
(шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна циклу 

професійної підготовки 

  

Модулів – 1 Спеціальність 

183  «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 
(шифр і назва) 

 

Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 

Індивідуальне 

завдання: 
         реферат      ______ 

                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи 

студента – 6. 

Ступінь вищої освіти 

 бакалавр 

45 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 

Лабораторні 

–  

Самостійна робота 

90 год. 

 

Вид контролю:   

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить – 1:1,5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни  «Урбоекологія» – формування знань, щодо 

впливу міста як урбосоціогеосистеми на його екологічний стан, забезпечення 

екологічної рівноваги, сталого екологічного та комплексного розвитку інженерно-

технічної інфраструктури міст, створення сприятливого оточуючого середовища.  

Завданнями навчальної дисципліни є  отримання основ знань з урбоекології 

та засвоєння принципів роботи складових міських систем, набуття вмінь щодо 

прийняття організаційних, нормативно-правових, природоохоронних та інших 

рішень, які забезпечують екологічно-безпечне функціонування міської інженерно-

технічної інфраструктури. Отримані знання повинні сприяти  утворенню 

екологічного світогляду щодо єдності та тісного взаємозв’язку між компонентами 

природних систем і функціонуванням інженерних систем міста.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- загальну концепцію  стійкого урбоекологічного розвитку; 

-  рівні, методи та засоби урбоекологічних досліджень; 

- містобудівні засоби  екологізації урбанізованого середовища; 

- структуру, функції і властивості міських екосистем; 

- екологічні проблеми міст і населених пунктів; 

- структуру і функції внутрішнього середовища житла; 

- основні напрямки, методи і засоби оптимізації навколишнього середовища 

людини в урбосоціогеосистемі; 

- методи архітектурно-ландшафтної реконструкції міста; 

- науково-прикладні проблеми фітомеліорації. 

вміти  

-  аналізувати фактори урбанізаційного процесу, виявляти тенденції розвитку 

та прогнозувати його наслідки; 

- визначати внутрішньоструктурні зв'язки і взаємодію в урбоекосистемах; 

- виявляти екологічні проблеми конкретних населених пунктів і регіонів; 

- орієнтуватись у організаційно-правових питаннях, питаннях екологічної 

меліорації, естетики та дизайну 

- рекомендувати заходи щодо підвищення стійкості міських систем; 

- орієнтуватись у питаннях проектування природно-просторових структур 

міста. 
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Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та кризових 

явищ і процесів  
 

К13. Здатність обґрунтовувати, 

здійснювати підбір, розраховувати, 

проектувати, модифікувати, готувати 

до роботи та використовувати 

сучасну техніку і обладнання для 

захисту та раціонального 

використання повітряного та водного 

середовищ, земельних ресурсів, 

поводження з відходами. 
  

К19 Здатність до забезпечення 

екологічної безпеки. 

ПР12. Обирати інженерні методи захисту 

довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-

технологічних й організаційних рішень, 

спрямованих на впровадження у виробництво 

перспективних природоохоронних розробок і 

сучасного обладнання, аналізувати напрямки 

вдосконалення існуючих природоохоронних і 

природовідновлюваних технологій забезпечення 

екологічної безпеки. 
 

ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь 

відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, 

збереження та відновлення навколишнього 

середовища, застосовувати методи 

моделювання та прогнозування стану довкілля. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Наукові засади забезпечення урбоекологічних принципів 

містобудування та концепція стійкого розвитку 

 

Тема 1. Урбоекологічні проблеми стійкого розвитку 

Загальна концепція стійкого розвитку.  

Моделі стійкого розвитку населенних місць. Методологія  вирішення 

урбоекологічних проблем. Ієрархічні рівні, методи та засоби  вирішення 

урбоекологічних проблем.  

 

Тема 2. Методи та форми розвитку містобудування 

Методи та форми розвитку містобудування. Будівництво. Реконструкція. 

Екомеліорація. 

Умови екологічності будівель.  Екосумісність населених місць і природного 

середовища. Поняття рекультивації та меліорації. Технічна та біологічна 

меліорація. Фіто- та зоомеліорація. Екологічні задачі містобудівного 

проектування. 
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Тема 3. Засоби забезпечення стійкого урбоекологічного розвитку 

Організаційно-правове та науково-технічне забезпечення екологізації 

містобудування. Загальні відомості про організацію містобудування та 

інвестиційні процеси. Загальна схема організації містобудівного проектування. 

Містобудівна документація. Органи містобудування та архітектури.  
 

Тема 4. Екологізація  містобудування 
Сутність і екологічний зміст містобудівної діяльності. Основні  напрямки та 

заходи забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки 

при здійсненні планування і забудови територій.  

Містобудівні засоби  екологізації урбанізованого середовища. 
 

Тема 5. Конструктивно-технологічні основи містобудування 

Загальні відомості про будівлі, споруди та інфраструктуру міст. Екологічні 

аспекти їх історичного розвитку. Принципи біопозитивізму у містобудуванні. 

Типологічна класифікація будівель і споруд. Індустріальні технології 

будівництва. Їх нормативно-технічне забезпечення. Сучасні конструктивні 

матеріали. Їх екологічні властивості та оцінка. 

Тема 6. Фізико-технічні основи містобудування 

Будівельно-кліматичне районування. Елементи будівельної кліматології та 

геофізики. Основи будівельної теплотехніки. Будівельна фізика. Обмін повітря, 

вітровий режим. Світлотехніка. Інсоляція. Акустика. Захист від шуму та вібрації.  
 

Тема 7.  Аналіз та синтез містобудівних об’єктів та систем 
Наукові основи містобудування. Співвідношення аналізу та синтезу в 

містобудуванні. 

Цілі та задачі аналізу та синтезу в містобудуванні. Аналіз та оцінка стану 

міського середовища: ландшафтно-екологічний, системний, кібернетичний, 

інформаційний підходи. Пофакторна оцінка стану  міського середовища. 

Синтез і прогнозування.     
 

Тема 8.  Методи аналізу в містобудуванні 

Методи аналізу в містобудуванні: структурний, функціонально-

територіальний, типологічний, композиційний, балансовий, екологічний.   

Методи комплексної оцінки. Методи містобудівного проектування. 

 

Тема 9.  Меліорація територій населених пунктів 

 Взаємодія міста з природними компонентами. Трансформація ландшафтів в 

процесі урбанізації. Види меліорації територій. 

Загальна концепція фітомеліорації. Проблеми та напрямки фітомеліорації. 

 

Тема 10. Фітомеліоративні системи та їх класифікація 

Фітомеліоративні системи та їх класифікація. Комплексна зелена зона міст в 

структурах національної екомережі. Фітовітальність. Феноритміка рослин. 
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Оздоровча ефективність зелених насаджень. Біоіндикація міського середовища. 

Благоустрій і озеленення промислових територій.  

 

Тема 11.  Фітомеліораційне проектування 
Система фітомеліоративних заходів. Види і системи зелених насаджень. 

Функції зелених насаджень, критерії їх пріоритетності. Нормативи озеленення 

міст. 

Проектування озеленених територій. Врахування фактору часу та 

властивостей рослин. Особливості насаджень в промислових, селітебних і 

рекреаційних зонах. Озеленення сільської місцевості.  

 

Тема 12. Технологія фітомеліораційних робіт 

Підготовка територій під зелене будівництво. Окультурення ґрунтів. Посадка.  

Догляд. Захист від шкідників і хвороб. Ремонт, реконструкція і реставрація 

насаджень. Технологія вирощування посадочного матеріалу. 

Охорона зелених насаджень. 

 

 Змістовий модуль 2. Вплив урбанізаційних процесів на навколишнє 

природне середовище 

 

Тема 13. Місто і міське середовище 

Урбанізація. Історія і перспективи. Переваги міського життя. Місто та його 

ознаки. Підсистеми міського середовища. Місто як урбогеосоціосистема.  

Ресурсоспоживання у містах. Міста як центри використання ресурсів.  

 

Тема 14. Структура населення міста. Основні функціональні зони 

міської території.  

Містоутворюючі фактори. Групи населення міста. Розрахунок проектної 

загальної чисельності населення міста. 

Форми організації міського простору. Селітебна зона, промислова 

зона, зона зовнішнього транспорту, рекреаційна зона. Фактори формування 

плану міста. 
 

Тема 15. Екологічні проблеми геологічного середовища міста 

Місто і його ґрунтовий покрив. Забруднення геологічного середовища 

міста. Антропогенний вплив на ґрунтовий покрив міст.  Інженерний благоустрій 

міських територій. 

 

Тема 16. Екологічні проблеми водного середовища міста. Системи 

міського водопостачання та водовідведення. 
Водні об’єкти міста. Головні водокористувачі в місті. Чинники якості та 

екологічного стану водних об’єктів. Системи водопостачання та водовідведення. 

Очищення стічних вод. 
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Тема 17. Екологічні проблеми повітряного середовища міста. 

Функції атмосферного повітря у міському середовищі. Особливості 

мікроклімату міста. Джерела забруднення повітря міста. Захист повітряного 

басейну міста. Контроль стану атмосферного повітря у містах. 

Вплив автомобільного транспорту на стан повітряного середовища міста. 

 

Тема 18. Рослинний і тваринний світ міста 

Шляхи формування флори і фауни міста. Фітоценози міста і приміської 

зони. Міські зооценози. Мікробіоценози. Роль рослинного та тваринного світу в 

урбоекосистемі та житті міського населення. Роль міст в динаміці ареалів видів 

флори і фауни. Екосистеми будівель, селітебних зон, транспортних 

зон,ботанічних садів, парків і спортивних споруд. 

 

Тема 19. Інфраструктура міста. Міське господарство 

Класифікація інфраструктури міста. Інституціональна інфраструктура. 

Інноваційна і наукова інфраструктура. Інформаційна структура. Транспортна 

інфраструктура. Виробнича інфраструктура. Соціальна інфраструктура. 

Екологічна інфраструктура. 

Міське господарство: житлово-комунальне, санітарно-технічне, паливно-

енергетичне, транспортне, зелене. 

 

Тема 20. Система енергопостачання у містах 

Енергетичні об’єкти міста. Паливно-енергетичні ресурси. Традиційні і 

нетрадиційні джерела енергії. ТЕС, ГЕС і АЕС як основні енергогенеруючі 

джерела. Об’єкти малої енергетики. Вплив енергетичних об’єктів на навколишнє 

середовище. 
 

Тема 21. Санітарне очищення міста. Проблема побутових відходів у 

містах. 

Санітарне очищення міста. Прибирання міських територій. Валовий та 

роздільний збори ТПВ. Збір та видалення крупно габаритних відходів. 

Сміттєперевізний транспорт. Утилізація окремих складових ТПВ.  Проблеми 

утилізація промислових відходів.  
 

Тема 22.  Міське середовище як соціально-екологічна система 

 Структура і динаміка міських популяцій. Негативний вплив міського 

середовища на населення. Міське середовище і здоров’я населення.  

Шкідливі фізичні впливи: радіаційний вплив, магнітні, електричні і 

електромагнітні поля та випромінювання, акустичний вплив і вібрація. 
 

Тема 23. Соціально-екологічні проблеми міст України 

Соціально-екологічні проблеми міст України та світу. Великі індустріальні 

центри. Великі портові міста.  Міста з переважним розвитком окремої галузі 

виробництва. Міста, що постраждали від катастрофи на  Чорнобильській АЕС. 

Міста  з  відносно  сприятливою  екологічною  обстановкою.  Міста-курорти та 

туристичні центри. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 
усього  

у тому числі 

  лекції 
прак-
тичні 

лабора-
торні 

Самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Наукові засади забезпечення урбоекологічних принципів 

містобудування та концепція стійкого розвитку 
Тема 1. Урбоекологічні проблеми стійкого 
розвитку 

6 2 - - 4 

Тема 2. Методи та форми розвитку 
містобудування 

8 2 2 - 4 

Тема 3. Засоби забезпечення стійкого 
урбоекологічного розвитку 

6 2 - - 4 

Тема 4. Екологізація  містобудування 7 2 1 - 4 

Тема 5. Конструктивно-технологічні основи 

містобудування 
5 2 - - 3 

Тема 6. Фізико-технічні основи 

містобудування 
8 2 2 - 4 

Тема 7. Аналіз та синтез містобудівних 

об’єктів та систем 
6 2 - - 4 

Тема 8. Методи аналізу в містобудуванні 5 2 - - 3 
Тема 9. Меліорація територій населених 
пунктів 

6 2 - - 4 

Тема 10. Фітомеліоративні системи та їх 
класифікація 

5 2 - - 3 

Тема 11.  Фітомеліораційне проектування 8 2 2 - 4 
Тема 12. Технологія фітомеліораційних робіт 5 1 - - 4 

Разом за змістовим модулем 1 75 23 7 - 45 

Змістовий модуль 2.  Вплив урбанізаційних процесів на навколишнє природне 

середовище 

Тема 13. Місто і міське середовище 8 2 2 - 4 
Тема 14. Структура населення міста. Основні 
функціональні зони міської території. 

6 2 - - 4 

Тема 15. Екологічні проблеми геологічного 
середовища міста 

6 2 - - 4 

Тема 16. Екологічні проблеми водного 
середовища міста. Системи міського 
водопостачання та водовідведення 

8 2 2 - 4 

Тема 17. Екологічні проблеми повітряного 
середовища міста 

6 2 - - 4 

Тема 18. Рослинний і тваринний світ міста 9 2 2 - 5 
Тема19. Інфраструктура міста. Міське 
господарство. 

6 2 - - 4 

Тема 20.  Система енергопостачання у містах 6 2 - - 4 

Тема 21.  Санітарне очищення міста. 

Проблема побутових відходів у містах 
8 2 2 - 4 

Тема 22. Міське середовище як соціально-
екологічна система 

6 2 - - 4 

Тема23. Соціально-екологічні проблеми міст 
України 

6 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем 2 75 22 7 - 45 
Усього годин  150 45 30 - 90 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Наукові засади забезпечення урбоекологічних принципів 

містобудування та концепція стійкого розвитку 

1 Тема 1. Формування екологічних задач удосконалення міського 

середовища. Законодавча база архітектурної та містобудівної 

діяльності. 

2 

2 Тема 2. Засоби  екологізації урбанізованого середовища. 1 

3 Тема 3. Методи будівельної фізики, теплотехніки, акустики. 2 

4 Тема 4.  Нормування озеленення територій. Ескізне проектування 

зелених насаджень. 
2 

Разом за змістовим модулем 1 7 

Змістовий модуль 2.  Вплив урбанізаційних процесів на навколишнє природне 

середовище 

5 Тема 5. Дослідження особливостей процесу урбанізації в Україні. 

Аналіз динаміки міського населення.  
2 

6 Тема 6. Розрахунок витрати води окремими категоріями міських 

споживачів. 
2 

7 Тема 7. Оцінка стійкості урбоекосистеми до антропогенної 
трансформації 

2 

8 Тема 8. Санітарне прибирання міських територій. Розрахунок 
елементів системи санітарної очистки міста  

2 

Разом за змістовим модулем 2 8 

 Всього годин  15 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Наукові засади забезпечення урбоекологічних принципів 

містобудування та концепція стійкого розвитку 

1 Тема 1. Умови урбоекологічної рівноваги. Поняття екологічності 

будівель і споруд. Біопозитивнісь архітектурних елементів. 

Екосумісність населених місць і природного середовища. 

4 

2 Тема 2. Екосумісність населених місць і природного середовища. 

Поняття рекультивації та меліорації. Технічна та біологічна 

меліорація. Фіто- та зоомеліорація. Екологічні задачі містобудівного 

проектування. 

4 

3 Тема 3. Державне регулювання у сфері містобудування, 

нормативно-правова база. 
4 

4 Тема 4. Сучасні підходи та засоби екологізації будівель, кварталів, 

мікрорайонів, населених пунктів, мереж населених пунктів. 
4 

5 Тема 5. Типологічна класифікація будівель і споруд. Індустріальні 

технології будівництва. Їх нормативно-технічне забезпечення. 

Сучасні конструктивні матеріали. Їх екологічні властивості та 

оцінка. 

3 
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6 Тема 6. Методи розрахунку основних теплотехнічних та акустичних 

показників будівель.  
4 

7 Тема 7.  Аналіз та оцінка стану міського середовища: ландшафтно-

екологічний, системний, кібернетичний, інформаційний підходи. 

Пофакторна оцінка стану  міського середовища. 

4 

8 Тема 8. Структурний, функціонально-територіальний, 

типологічний, композиційний, балансовий, екологічний аналіз в 

містобудуванні. 

3 

9 Тема 9. Трансформація ландшафтів в процесі урбанізації. Види 

меліорації територій. Загальна концепція фітомеліорації. Проблеми 

та напрямки фітомеліорації. 

4 

10 Тема 10. Підготовка територій. Технічна меліорація. Окультурення 

земель. Біомеліорація. Благоустрій територій.  
3 

11 Тема 11. Вишукувальні роботи, передпроектні роботи з 

фітомеліорації.  
4 

12 Тема 12. Методи і способи виконання робіт. Технологічні карти у 

зеленому будівництві. 
4 

Разом за змістовим модулем 1 45 

Змістовий модуль 2.  Вплив урбанізаційних процесів на навколишнє природне 

середовище 

13 Тема 13. Особливості процесу урбанізації різних регіонів України 

Природно-ресурсна складова урбанізаційної ємності території.  
4 

14 Тема 14. Вплив природних умов та ресурсів на формування 

міського розселення. Каркас територіальної структури міського 

розселення. 

4 

15 Тема 15. Забезпечення екологічної безпеки та збереження 

ґрунтового шару при інженерно-будівельних роботах.  Забруднення 

грунтів важкими металами. Небезпечні геологічні процеси 

Миколаївської області. 

4 

16 Тема 16. Критерії вибору вододжерела для господарсько-питного 

і технічного водопостачання. 
Основні джерела забруднення поверхневого стоку на міських 

територіях. Контроль складу поверхневого стоку. Показники складу 

поверхневого стоку з території міста. Показники складу дощового 

стоку з територій промислових підприємств. 

4 

17 Тема 17. Вимоги міжнародних конвенцій по захисту атмосфери. 

Статистичні характеристики забруднення атмосфери населених 

пунктів. Територіальні відмінності екологічної ситуації в Україні. 

4 

18 Тема 18. Еколого-фітоценотичні закономірності просторового 

розміщення покриву міста. 

Фітовітальність і методи оцінки. Екологічне зонування міста і 

фенотипи. Природоохоронні території міста 

5 

19 Тема 19. Ринкова інфраструктура міста та її складові. Інженерна 

інфраструктура міста та її функціональне призначення. 

Енергетика урбанізованих регіонів. 

4 

20 Тема 20. Структура і тенденції розвитку енергозбереження. 

Традиційна енергетика. Об’єкти малої енергетики. Нетрадиційні 
4 
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джерела енергетики. Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики. 

21 Тема 21. Характеристики полігонів і технології складування ТПВ. 

Компостування, як спосіб знезаражування та переробки ТПВ. 

Основні завдання сміттєпереробних заводів. Технологічна схема 

сміттєпереробного заводу. Технологічна схема сміттєспалювального 

заводу. Методи підготовки і переробки твердих промислових 

відходів. Технології складування твердих відходів.  

4 

22 Тема 12. Здоров’я міської екосистеми. Управління якістю 

оточуючого середовища. Шляхи організації умов життєдіяльності 

населення у районах житлової забудови, масового відпочинку та 

оздоровлення організацією санітарно-захисних зон. 

4 

23 Тема 23. Розвиток теорії урбанізації. Проблеми і перспективи 

розвитку міст. Міста майбутнього. Законодавчі акти щодо 

забезпечення екологічної безпеки.  

4 

Разом за змістовим модулем 2 45 

 Всього годин  90 

 

7. Індивідуальні завдання 
 

З метою активізації самостійної роботи та поглибленого вивчення матеріалу 

студенти отримують індивідуальні завдання, які є невід’ємною частиною 

самостійної роботи. При вивченні курсу «Урбоекологія» студенти виконують 

одне індивідуальне завдання – реферат. 

Індивідуальне завдання у реферативній формі виконується згідно із 

запропонованими темами. Захист індивідуального завдання відбувається у вигляді 

мультимедійної презентації. Перелік рекомендованих тем рефератів наведено у 

Додатку Б. 

Реферат повинен базуватися на проробці джерел базової та допоміжної 

літератури. Крім того, рекомендується використовувати в якості допоміжної 

літератури монографії, спеціальні статті, підручники та періодичні видання. 

 

8. Методи навчання 
 

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної, 

цілеспрямованої діяльності викладача і студентів, спрямовані на ефективне 

розв’язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему 

прийомів і засобів навчальної діяльності. 

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються три групи 

методів навчання: 

- словесні (бесіда, пояснення, розповідь); 

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження); 

- практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

З  метою стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності використовуються такі методи:  навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 
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Практичні методи навчання сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, 

розділу. 

За рівне самостійної розумової діяльності студентів при вивченні навчальної 

дисципліни використовуються такі методи навчання: 

- проблемний виклад – передбачає створення викладачем проблемної ситуації 

і допомога студентам у виділенні та прийнятті проблемного завдання; 

- частково-пошуковий метод – включає студентів у пошук шляхів, прийомів і 

засобів розв’язання пізнавального завдання; 

- дослідницький метод – спрямований на включення студентів у самостійне 

розв’язання пізнавального завдання з використанням необхідного обладнання. 

Для поглибленого вивчення навчальної дисципліни рекомендується 

систематичне опрацювання додаткової літератури, фахових видань та 

використання ресурсів Інтернет.  З метою роз’яснення найбільш складних 

питань дисципліни та підвищення якості виконання індивідуальних завдань 

проводяться групові та індивідуальні консультації для студентів. 
 

9. Методи контролю 
 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає 

поточний контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену.  

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді завдань різної складності, 

захисту звітів з практичних робіт, захисту написаних студентами рефератів та 

підсумкового контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний (модульний) контроль, захист практичних робіт,  результатів виконання 

індивідуального завдання  (реферату) та екзамену. У разі успішного навчання 

протягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту практичних робіт, 

виконання поточних контрольних завдань, отримання мінімально встановленої 

суми балів по кожному модулю, підсумкова оцінка може бути виставлена без 

іспиту. За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати 

від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку 

студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент 

не набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до КЗ і йому 

рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового 

індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не 

менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового 

екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий 

семестровий екзамен (проводиться у письмовій формі в екзаменаційну сесію), до 

якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів 

модулів необхідну мінімальну суму 50 балів. 

 Під час поточного контролю проводиться усне опитування за результатами 

самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, оцінюються 
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результати виконання студентом практичних робіт, а також якість виконання 

студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації.  

Модульні контрольні роботи проводяться в письмовій формі та включають 

теоретичні питання і задачі, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом, а також вміння застосовувати ці знання у 

практичній діяльності.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Виконан-

ня 

індивіду-

ального 

завдання 

(реферат) 

МКР 

Загальна 

сума  

балів  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР1 МКР2 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
 

Т
1
7
 

Т
1
8
 

Т
1
9
 

Т
2
0
 

Т
2
1
 

Т
2
2
 

Т
2
3
 

15 15 15 100 

1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 

Т1, Т2 ... Т23 – теми змістових модулів. 

 

10.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

10.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 
 

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за поточне усне опитування; 

2) за виконання практичних робіт; 

3) за підготовку, виконання та захист індивідуального завдання (реферату); 

4) за модульні контрольні роботи. 

 

Система рейтингових балів 

Т1, Т3,Т5,Т7, Т8,Т9,Т10,Т12, Т14,Т15,Т17, Т19,Т20,Т22,Т23           ваговий бал – 1 

1 бал – поточне усне опитування. 
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Т2, Т4,Т6,Т11, Т13,Т16,Т18,Т21                                                           ваговий бал – 5 

4 бали – виконання практичної роботи; 

1 бал – поточне усне опитування. 

 

Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Протягом семестру студент в обов’язковому порядку виконує практичні 

роботи. У разі незадовільного виконання та оформлення практичної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. 
 

Критерії оцінювання виконання практичної роботи 

Критерії 
Кількість балів за практичну роботу 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Виконання роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 

Оформлення 1 1 1 1 1 1 1 1 

Захист 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього балів 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

У разі пропуску студентом заняття з поважної причини графік ліквідації 

заборгованості визначається в індивідуальному порядку. 

 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Метою виконання індивідуального завдання є систематизація, узагальнення, 

закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення 

навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Завершується виконання 

індивідуального завдання презентацією. 
 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 
Критерії Максимальна кількість балів 

Робота з літературними джерелами  3 

Самостійність та оригінальність дослідження 5 

Оформлення реферату  3 

Презентація  4 

Всього балів 15 
 

Критеріями оцінювання роботи з літературними джерелами є здатність 

студента розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання реферату 

здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, 

виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання 

презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами дослідження 

та оригінальність візуального представлення.  
 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт 

Протягом семестру студент виконує дві модульні контрольні роботи. 

Кожна модульна контрольна робота оцінюються максимум у 15 балів і 

містить 2 теоретичних питання і задачу. Максимальна оцінка за одне теоретичне 
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питання 5 балів, мінімальна 0 балів. Максимальна оцінка за задачу 5 балів, 

мінімальна 0 балів.  

5 балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку;  

4 бали – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні; 

3 бали – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку;  

2 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами; 

 1 бал – невірна відповідь;  

 0 балів – відсутність відповіді. 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (екзамену) 

Якщо загальна сума балів, отриманих за семестр є недостатньою для 

задовільної оцінки  або студент має бажання підвищити свою оцінку, то в період 

сесії проводиться підсумкова контрольна робота, розрахована на 50 балів. 

Екзамен з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі в рамках 

екзаменаційної сесії за її офіційним розкладом у НУК. Допуск до складання 

екзамену здійснюється за результатами виконання практичних робіт. 

Екзаменаційний білет містить чотири теоретичні питання і одну задачу. 

Кожне теоретичне питання оцінюється максимум у 10 балів. Задача оцінюється у 

10 балів. 

10  балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку; 

 8 балів – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні;  

 6 балів – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку; 

 4 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами;  

2 бал – невірна відповідь;  

0 балів – відсутність відповіді.  

Максимальна оцінка за підсумкову контрольну роботу (екзамен) 50 балів, 

мінімальна 0 балів. 

На складання екзамену відводиться 2 академічних години. Повторне 

складання екзамену призначається на кінець семестру. 

Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної 

дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни. 

 

11. Методичне забезпечення 
 

 Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з 

дисципліни включає в себе такі складові: 

1 Навчальна програма з дисципліни; 
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2 Робоча програма з дисципліни; 

3 Конспект лекцій; 

4 Плани практичних занять; 

5 Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної 

підготовки студентів; 

6 Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

7 Відео- аудіо- матеріали, презентації, плакати; 

8 Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів; 

9 Рекомендовані теми рефератів. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Василенко І.А. Урбоекологія / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. 

Іванченко – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с. 

2. Зубик С.В. Техноекологія. – Львів : Оріяна, 2007 – 354 с.  

3. Клименко Л.П. Техноекологія: Навч. посібник для вищ. навч. закладів. – Одеса: 

Таврія, 2000. – 542 с. 

4. Климчук О.М. Екологія міських систем : навч. посіб. Частина 1. / О. М. 

Климчик, А. П. Багмет, Є. М. Данкевич, С. І. Матковська, за ред. О. М. 

Климчик. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. – 460 с. 

5. Кучерявий В. О. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 372 с. 

6. Кучерявий В. О. Фітомеліорація. – Львів: Світ, 2003. – 539 с.  

7. Экология города. Учебник / под ред. Стольберга Ф. В. – К.: Либра, 2000. – 400 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Авраменко С.Х., Гуляєв В.М., Волошин М.Д. Екологія міських систем та 

основних виробництв промисловості. Приклади та задачі: Навчальний 

посібник. – Київ – Дніпродзержинськ: НМУ ВО – ДДТУ, 2007.– 420 с. 

2. Бабаєв В. М. Управління міським господарством: теоретичні та прикладні 

аспекти / В. М. Бабаєв. – X. : Вид-воХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 204 с.  

3. Габрель М.М. Просторова організація міських систем / М.М. Габрель. – К.: 

Видавничий дім А.С.С., 2004. – 488 с. 

4.  Кизима Р. А. Екологія в будівництві: навчальний посібник / Р. А. Кизима, Л. А. 

Єгоркіна, С. І. Веремеєнко, Г. В. Доманський, В. В. Яковчук; за ред. Р.А. 

Кизими. — Х. : Бурун Книга, 2007. — 224 с. — Бібліогр. : с. 219 – 220. 

5.  Омельяненко М.В. Основи нормування міського середовища Навч. посібн. / за 

ред. М.М. Дьоміна. – К.: Книжкове вид-во Національного авіаційного ун-ту, 

2007. – 192 с. 

6. Франчук Г.М. Урбоекологія і техноекологія: підруч. / Г.М. Франчук, О.І. 

Запорожець, Г.І. Архіпова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУдрук», 2011. – 

496 с. 

7. Цигичко С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : навч. посібник / С. П. 

Цигичко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х : ХНАМГ, 2012. – 146 с. 
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13. Інтернет-ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.  

2. Міністерство екології та природних ресурсів України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/.  

3. http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Всеукраїнська екологічна ліга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ecoleague.net.  

5. Міжнародний науковий журнал «Екологія та ноосферологія». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://uenj.cv.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ecoleague.net/
http://uenj.cv.ua/
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ДОДАТОК А 
 

Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів 
 

До змістового модулю 1. Наукові засади забезпечення урбоекологічних 

принципів містобудування та концепція стійкого розвитку 

 

1. Умови урбоекологічної рівноваги. 

2. Екосумісність населених місць і природного середовища. 

3. Моделі стійкого розвитку населенних місць. 

4. Ієрархічні рівні урбоекологічних проблем.  

5. Форми розвитку містобудування. 

6. Екологічна меліорація. 

7. Способи та засоби рекультивації порушених земель. 

8. Способи та засоби рекультивації порушених водоймищ. 

9. Умови екологічності будівель.  

10.  Екологічні задачі містобудівного проектування. 

11. Містобудівна документація.  

12. Органи містобудування та архітектури. 

13. Система державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування. 

14. Головні напрямки містобудівної діяльності. 

15. Об’єкти та суб’єкти містобудування. 

16. Екологічні аспекти державного регулювання у сфері містобудування. 

17. Особливості планування територій на загальнодержавному і регіональному 

рівнях. 

18. Особливості планування територій на місцевому рівні. 

19. Регіональні правила забудови. 

20. Місцеві правила забудови. 

21. Державний контроль за плануванням та забудовою територій. 

22. Моніторинг забудови територій. 

23. Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва. 

24. Порядок проведення комплексної державної експертизи інвестиційних 

програм і проектів будівництва. 

25. Містобудівні засоби  екологізації урбанізованого середовища. 

26. Забезпечення  екологічної безпеки при здійсненні планування і забудови 

територій.  
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27. Структурний метод аналізу містобудівних об’єктів та систем. 

28. Функціонально-територіальний метод аналізу містобудівних об’єктів та 

систем. 

29. Типологічний  метод аналізу містобудівних об’єктів та систем. 

30. Композиційний аналіз містобудівних об’єктів та систем. 

31. Балансовий  метод аналізу містобудівних об’єктів та систем. 

32. Екологічний. аналіз містобудівних об’єктів та систем. 

33. Цілі та задачі  синтезу містобудівних систем. 

34. Сучасні підходи до оцінки стану міського середовища. 

35. Пофакторна оцінка стану  міського середовища.  

36. Методи комплексної оцінки стану  міського середовища.   

37. Поняття типу будівлі. 

38. Характеристика основних елементів будівель. 

39. Основні конструктивні схеми будівель. 

40. Єдина модульна система в будівництві. 

41. Уніфікація та стандартизація в будівництві. 

42. Типізація в будівництві. Типове проектування. 

43. Об’ємно-планувальні рішення будівель. 

44. Екологічні аспекти історичного розвитку української архітектури. 

45. Принципи біопозитивізму у містобудуванні. 

46. Індустріальні технології будівництва.  

47. Нормативно-технічне забезпечення будівництва.   

48. Екологічні характеристики конструктивних матеріалів. 

49. Техніко-економічна оцінка проектних рішень. 

50. Будівельно-кліматичне районування.  

51. Районування за геофізичними показниками. 

52. Теплотехнічні показники будівель. 

53.  Вологісний  режим будівель. 

54. Обмін повітря. Інфільтрація. Ексфільтрація. 

55. Освітлення та інсоляція приміщень. 

56. Інсоляція територій забудови. 

57. Акустика приміщень. Захист від шуму. 

58. Захист будівель від вібрації.  

59. Трансформація ландшафтів в процесі урбанізації. 

60. Взаємодія міста з біокомпонентами природи.  

61. Шляхи формування флори та фауни міст.  

62. Типи урбанізованих біотопів.  

63.  Принципи створення зелених насаджень. 

64. Проблеми та напрямки фітомеліорації. 
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65. Поняття фітовітальності та феноритміки рослин.  

66. Оздоровча ефективність зелених насаджень.  

67. Біоіндикація міського середовища.  

68. Благоустрій і озеленення промислових територій.  

69. Класифікація фітомеліоративних систем. 

70. Міське екопланування.  

71. Урбоекологічне проектування.  

72. Основні фітомеліоративні заходи. 

73. Нормативи озеленення міст. 

74. Врахування фактору часу та властивостей рослин при проектуванні 

насаджень.  

75. Особливості насаджень в промислових, селітебних і рекреаційних зонах. 

76. Озеленення сільської місцевості.  

77. Особливості створення окремих видів зелених насаджень. 

78. Підготовка територій під зелене будівництво.  

79. Окультурення та рекультивація ґрунтів.  

80. Технологія посадки окремих видів рослин.   

81. Технологія догляду за окремими видами рослин. 

82. Захист міських рослин від шкідників і хвороб.   

83. Ремонт,  реконструкція і реставрація насаджень.  

84. Технологія вирощування посадочного матеріалу. 

85. Охорона зелених насаджень. 

 

До змістового модулю 2. Вплив урбанізаційних процесів на навколишнє 

природне середовище 

 

1.У чому полягає сутність урбанізації? 

2.Які екологічні проблеми поставила перед людством урбанізація? 

3.Якими є перспективи урбанізації? 

4.Назвіть причини, що викликали ріст міст. 

5.На які стадії можна поділити процес формування міст? 

6.Дайте визначення поняття «місто», зазначте його істотніознаки. 

7.Перерахуйте основні властивості і особливості міста. 

8.Які категорії міст за чисельністю населення прийняті в Україні? 

9.Наведіть класифікацію міст за характером функцій міста. 

10.Дайте визначення міського середовища. 

11.Зазначте складові міського середовища. 

12.Дайте визначення «урбогеосоціосистеми». 
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13.Назвіть складові міста як комплексної системи.  

14.Розкрийте значення геологічного середовища міста. 

15.Які геоекологічні процеси, що відбуваються в міських екосистемах, є 

провідними в умовах крупних міст? 

16.Наведіть види і приклади впливу геологічних чинників на міські екосистеми. 

17.Охарактеризуйте основні заходи щодо попередження і ліквідації небезпечних 

геологічних процесів у містах. 

18.Яким чином використовується підземний простір міста?  

19.Якими водними об’єктами представлене водне середовищеміста? 

20.Яке значення має вода для урбанізованих систем? 

21.Зазначте джерела забруднення водних об’єктів міста. 

22.Опишіть процеси, пов’язані з антропогенною дією на підземні води в містах. 

23.Як класифікують споживачів води? 

24.Наведіть основні групи показників якості води. 

25.Які вимоги ставляться до якості господарсько-питної води? 

26.Що називається водопостачанням? 

27.Наведіть класифікацію систем водопостачання. 

28.Поясніть загальну схему водопостачання населеного пункту. 

29.Наведіть категорії стічних вод. 

30.Які методи очистки міських стічних вод використовують? 

31.З якою метою організовують відведення поверхневого стоку з території міста? 

32.Які заходи використовують для охорони поверхневих і підземних вод?  

33.Зазначте основні функції атмосферного повітря у місті. 

34.Зазначте чинники, що впливають на формування складу повітря у місті. 

35.Від яких чинників залежить мікроклімат міста?  

36.Зазначте заходи, спрямовані на покращення мікрокліматуміста. 

37.Охарактеризуйте джерела забруднення повітряного середовища у місті. 

38.Як класифікують джерела викидів забруднюючих речовин уповітря? 

39.Які існують нормативи якості повітря у містах? 

40.Охарактеризуйте заходи щодо захисту повітряного басейнуміста. 

41.Як здійснюється контроль рівня забруднення атмосферногоповітря у містах? 

42.Які основні чинники походження міської флори і фауни? 

43.Охарактеризуйте види розселення рослинних і тваринних ор-ганізмів. 

44.Зазначте фактори діяльності людини, які сприяють створенню міської флори. 

45.Які території міста відносять до озеленених? 

46.Зазначте шляхи формування тваринного світу міста. 

47.Які умови міського середовища призвели до формування урбофауни? 

48.Які групи тварин проживають у містах? 

49.Чим зумовлене видове різноманіття фауни міста? 
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50.Зазначте основні екосистеми міста. 

51.Охарактеризуйте основних представників фауни, що населяють різні 

екосистеми міста. 

52.Розкрийте поняття інфраструктури міста. 

53.Зазначте особливість інституціональної інфраструктури. 

54.Що являє собою інноваційна інфраструктура? 

55.Розкрийте значення інформаційної інфраструктури. 

56.Які функції виконує ринкова інфраструктура? 

57.Що передбачає інженерно-технічна інфраструктура міста? 

58.Охарактеризуйте виробничу інфраструктуру міста. 

59.У чому полягає значення транспортної інфраструктури? 

60.Чинники, що зумовили появу соціальної інфраструктури. 

61.Якою є основна функція екологічної інфраструктури?  

62.Які об’єкти входять до складу міського господарства? 

63.У чому полягає роль житлово-комунального господарства? 

64.Охарактеризуйте основні складові житлово-комунальногогосподарства. 

65.Зазначте основні функції санітарно-технічних комунальнихпідприємств. 

66.Зазначте функції паливно-енергетичного господарства міст. 

67.Як здійснюється забезпечення споживачів електроенергією? 

68.Зазначте складові системи газифікації населених пунктів. 

69.Забезпечення яких потреб передбачає теплопостачання? 

70.У чому полягає роль транспортного господарства в процесіурбанізації? 

71.Охарактеризуйте види міського транспорту з екологічнихпозицій. 

72.Яка роль зеленого господарства міст? 

73.Розкрийте основні принципи розташування зелених насаджень.  

74. Соціально-екологічні проблеми  індустріальних центрів України. 

75. Розкрийте екологічні проблеми великих портових міст. 

76. Розкрийте особливості екологічних проблем вузькоспеціалізованих міст. 

77. Дайте оцінку негативних впливів міського середовища  на населення. 

78. Міське середовище і здоров’я населення. 

79. Правові основи управління екологічною безпекою міста. 

80. Організаційна структура управління екологічною безпекою міста. 
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ДОДАТОК Б 

Тематика рефератів 

1. Феномен гіперурбанізації. 

2. Природно-просторові ресурси міста. 

3. Типи взаємозв’язків урбоекосистеми. 

4. Екологічний блок урбоекосистеми. 

5. Місто і його ґрунтовий покрив. 

6. Поглинальна здатність і рН міських ґрунтів. 

7. Режим  вологозабезпеченості міських ґрунтів. 

8. Переущільнення міських ґрунтів. 

9. Ерозійні процеси у містах. 

10. Методи очистки виробничих стічних вод. 

11. Поверхневий стік з міських територій і територій промислових підприємств. 

12. Формування підземних вод на урбанізованих територіях. 

13. Самоочищення поверхневих і підземних вод. 

14. Міська вода. 

15. Повітряний басейн міста. 

16. Шумове забруднення. 

17. Особливості міського клімату. 

18. Забруднення атмосферного повітря. 

19. Горизонтальні та вертикальні температурні градієнти міського середовища і 

рослин. 

20. Генезис міського ландшафту. 

21. Динаміка міського ландшафту. 

22. Історико-стильові особливості озеленення. 

23. Озеленення як засіб формування культурного ландшафту. 

24. Ландшафтно-екологічна класифікація біогеоценотичного шару. 

25. Градієнтна ординація біогеоценотичного покриву. 

26.  Життєвість міських насаджень. 

27. Енергетика урбанізованих регіонів. 

28. Радіаційне забруднення на території України. 

29. ТЕС і формування кислотних дощів. 

30. Утилізація відходів підприємств хімічної промисловості. 

31. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. 

32.  Утилізація відходів металургійного комплексу. 

33. Утилізація відходів переробки деревини. 

34.  Структура і динаміка міських популяцій населення. 

35. Здоров’я міської популяції населення. 

36.  Екологічні інформаційні знаки. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 14 
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