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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни є ознайомити студентів з основними екологічними проблемами 

урбанізованих територій та шляхами оптимізації довкілля на основі конструктивно-

географічних досліджень. 

   Завдання:  

- Ознайомитися з основними термінами та поняттями курсу, правовими засадами 

організації міського середовища; 

- Вивчити вплив промислової та транспортної структури на урбоекосистему;  

- Дослідити акустичне та радіаційне навантаження на урбоекосистему; 

- Ознайомитися з впливом урбанізації на геологічне середовище та педосферу; 

- Проаналізувати водопостачання та водовідведення сучасного міста; 

- Охарактеризувати проблему відходів; 

- Проаналізувати особливості рослинного та тваринного світу; 

- Ознайомитися з конструктивно-географічними основами міського планування та 

науковими основами оптимізації міського середовища.  

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: коротку історію розвитку процесу урбанізації, мегаполіси світу, законодавчі 

акти про організацію міського середовища, особливості міського клімату, вплив промислової 

та транспортної структури на урбоекосистему, питання водопостачання та водовідведення 

міста, норми накопичення відходів, особливості рослинного та тваринного світу у містах, з 

конструктивно-географічні основи міського планування та оптимізації міського середовища. 

вміти: складати картосхеми рівня урбанізованості областей України за площею 

території, занятою під містами, визначати кислотність атмосферних опадів, оцінювати рівня 

забруднення атмосферного повітря чадним газом розрахунковим методом, вимірювати 

рівень автотранспортного шуму та радіації у місті, аналізувати якість водопровідної води та 

характеризувати стан зелених зон міста. 

Програма навчальної дисципліни “Урбоекологія” 

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 1 

“Поняття та законодавча організація міста” 

Тема 1. Основні терміни і поняття курсу.  Місто і урбоекосистема. Типи міських 

поселень. Функції міста.  

Тема 2. Законодавчі акти про організацію міського середовища. Правове поле 

щодо організації міського середовища. Генеральний план населеного пункту як основний акт 

про організацію міського середовища. Місце й суть стратегічної екологічної оцінки в 

територіальному плануванні міських населених пунктів. 

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 2 

“Забруднення міського середовища хімічними та фізичними факторами” 

Тема 3. Трансформація повітряного басейну великих міст. Зміна кліматичних 

абіотичних факторів в межах великих урбоекосистем. Забруднення повітряного середовища 

міст промисловими підприємствами. Вплив транспорту на повітряний простір міста.  

Тема 4. Акустичне навантаження урбоекосистем. Акустичне навантаження у 

великих урбоекосистемах та чинники його формування. Види впливу акустичного 

навантаження на здоров’я людей та довкілля. Оптимізація акустичного навантаження в 

межах великих урбоекосистем. 



Тема 5. Геологічне середовище міських територій. Вимоги до рельєфу та 

геологічних умов міської території. Трансформація рельєфу та розвиток і попередження 

небезпечних геологічних процесів. Теплове забруднення геологічного середовища в містах. 

Трансформація ґрунтів міських територій. 

Тема 6. Вода у міських системах. Водопостачання міст. Проблеми пов’язані з 

водовідведенням. Стан водних об’єктів в межах урбоекосистем. 

Тема 7. Проблема відходів.  Поняття та види відходів. Способи утилізації відходів. 

Сміттєзвалища  та небезпеки пов’язані з їх експлуатацією. 

Тема 8. Радіаційне та електромагнітне забруднення міста. Радіаційне забруднення. 

Електромагнітна ситуація в містах. 

Тема 9. Особливості флори і фауни міських систем. Вимоги до озеленення міських 

населених пунктів. Садово-паркова структура міста як території поширення міської флори. 

Особливості міської флори. Тваринний світ міських систем. Небезпеки, пов’язані з фауною в 

міських системах. 

БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 3 

“Конструктивно-географічні основи планування та оптимізації міста” 

Тема 10. Конструктивно-географічні основи міського планування. Ландшафтна 

організація міської  території. Вплив ландшафтних особливостей на поширенні шкідливих 

факторів урбанізації. Теоретичне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів. 

Тема 11. Наукові основи оптимізації міського середовища. Поняття оптимізації 

міських екологічних систем. Роль конструктивно-географічних досліджень у оптимізації 

міського середовища. Основні напрямки оптимізації стану навколишнього середовища в 

місті Львові.  

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Тема 1. Основні терміни і поняття курсу 12 2  6  6 

Тема 2. Законодавчі акти про організацію міського 

середовища 

6 2 2  2 

Тема 3. Трансформація повітряного басейну великих 

міст 

14 4 2 6 4 

Тема 4. Акустичне навантаження урбоекосистем 8 2 4  2 

Тема 5. Геологічне середовище міських територій 8 2  4 2 

Тема 6. Вода у міських системах 6 2  2 4 

Тема 7. Проблема відходів  8 2 2  4 

Тема 8. Радіаційне та електромагнітне забруднення 

міста 

8 2 4   

Тема 9. Особливості флори і фауни міських систем 6 2 2  2 

Тема 10. Конструктивно-географічні основи міського 4 2   2 



планування 

Тема 11. Наукові основи оптимізації міського 

середовища 

8 2 2  4 

Усього годин: 90 24 24  36 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1.  Тема 1. Основні терміни і поняття курсу.  Місто і урбоекосистема. Типи 

міських поселень. Функції міста.  

2  

2.  Тема 2. Законодавчі акти про організацію міського середовища. 
Генеральний план населеного пункту як основний акт про організацію 

міського середовища. Місце й суть стратегічної екологічної оцінки в 

територіальному плануванні міських населених пунктів. 

2 

3.  Тема 3. Трансформація повітряного басейну великих міст. Забруднення 

повітряного середовища міст промисловими підприємствами. Вплив 

транспорту на повітряний простір міста.  

4 

4.  Тема 4. Акустичне навантаження урбоекосистем. Акустичне навантаження 

у великих урбоекосистемах та чинники його формування. Види впливу 

акустичного навантаження на здоров’я людей та довкілля.  

2 

5.  Тема 5. Геологічне середовище міських територій. Трансформація рельєфу 

та розвиток і попередження небезпечних геологічних процесів. Теплове 

забруднення геологічного середовища в містах. Трансформація ґрунтів 

міських територій. 

2 

6.  Тема 6. Вода у міських системах. Водопостачання міст. Проблеми пов’язані 

з водовідведенням.  

2 

7.  Тема 7. Проблема відходів.  Поняття та види відходів. Способи утилізації 

відходів. Сміттєзвалища.    

2 

8.  Тема 8. Радіаційне та електромагнітне забруднення міста. Радіаційне 

забруднення. Електромагнітна ситуація в містах. 

2 

9.  Тема 9. Особливості флори і фауни міських систем. Вимоги до озеленення 

міських населених пунктів. Садово-паркова структура міста як території 

поширення міської флори. Особливості міської флори. Тваринний світ 

міських систем.  

2 

10.  Тема 10. Конструктивно-географічні основи міського планування. 

Ландшафтна організація міської  території. Вплив ландшафтних особливостей 

на поширенні шкідливих факторів урбанізації.  

2 

11.  Тема 11. Наукові основи оптимізації міського середовища. Поняття 

оптимізації міських екологічних систем. Роль конструктивно-географічних 

досліджень у оптимізації міського середовища.  

2 

           РАЗОМ 24 

 

 



 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

№ 

з/п 

Назва теми  К-ть 

годин 

1.  Мегаполіси світу 2 

2.  Процеси урбанізації в Україні 4 

3.  Законодавчі акти про організацію міського середовища (генеральний план 

міста районного значення) 

2 

4.  Якість атмосферного повітря у містах України 2 

5.  Вимірювання рівня автотранспортного шуму 4 

6.  Нормативи накопичення твердих побутових відходів у містах Львівської 

області 

2 

7.  Вимірювання рівня радіації у місті 4 

8.  Характеристика стану зелених зон міста Львова 2 

9.  Каталог природоорієнтованих рішень  

10.  Підсумкове заняття 2 

 Всього 24 

 

Перелік лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми  К-ть 

годин 

1. Вимірювання кислотності опадів 2 

2. Визначення рівня забруднення атмосферного повітря чадним газом 

розрахунковим методом за Руденко С.С 

4 

3. Аналіз урбоземів міста Львова 4 

4. Аналіз якості водопровідної води міста Львова 2 

 Всього 12 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми  К-ть 

годин 

1.  Походження та основні етапи історичного розвитку міст.  

Найдавніші міста світу. Античне місто. Місто Середньовіччя. Місто епохи 

Відродження. Місто Нового часу. Індустріальне місто (XVIII-початок ХХ 

ст.). Сучасне місто.  

4 

2.  Процеси урбанізації в Україні. 2 

3.  Правове поле щодо організації міського середовища. 2 

4.  Зміна кліматичних абіотичних факторів в межах великих урбоекосистем. 

Якість атмосферного повітря у містах України.  

4 

5.  Оптимізація акустичного навантаження в межах великих урбоекосистем. 2 

6.  Вимоги до рельєфу та геологічних умов міської території. 2 

7.  Стан водних об’єктів в межах урбоекосистеми Львова 4 

8.  Небезпеки пов’язані з експлуатацією сміттєзвалищ.  2 

9.  Небезпеки, пов’язані з фауною в міських системах 2 

10.  Теоретичне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів. 2 



11. Основні напрямки оптимізації стану навколишнього середовища в місті 

Львові. 

4 

 Всього 30 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Вкажіть вплив шуму на міську екосистему. 

2. Дайте визначення акустичного навантаження. Дайте визначення генерального 

плану міста, вкажіть території, які в ньому виділяють (не менше 10) 

3. Дайте визначення поняття “екологічна безпека міської території” 

4. Дайте визначення поняття “конструктивна географія”. 

5. Дайте визначення поняття “ландшафтна організація містобудівних проектів”.  

6. Дайте визначення поняття “ландшафтно-екологічна організація міста”. 

7. Дайте визначення поняття “місто” (конструктивно-географічне) 

8. Дайте визначення поняття “міський ландшафт”. 

9. Дайте визначення поняття “міські ґрунти”.  

10. Дайте визначення поняття “сталий розвиток населених пунктів”. 

11. Дайте визначення поняття “урбогеосистема”  

12. Дайте визначення поняття “урбоекосистема” 

13. Дайте визначення складових садово-паркової структури міст (не менше 7) 

14. Дайте визначення сміттєзвалища та охарактеризуйте, небезпеки, пов’язані з їх 

експлуатацією 

15. Дайте визначення стічних вод та назвіть фактори, що їх формують (не менше 5) 

16. Назвіть види міських тварин та вплив урбанізованої екосистеми на них. 

17. Назвіть вимоги до джерел водопостачання та способи поліпшення якості питної 

води. 

18. Назвіть основні джерела забруднення атмосферного повітря та речовини, що вони 

викидають. Чому забруднення атмосферного повітря негативно діє на міських жителів? 

19. Назвіть та охарактеризуйте способи утилізації відходів. 

20. Назвіть умови, яким повинна відповідати міська флора та негативні чинники 

міського середовища, що на неї впливають. 

21. Назвіть функції міста (не менше 10)  

22. Назвіть функції та норми зелених насаджень в містах 

23. Назвіть які характеристики геологічного середовища необхідно дослідити в процесі 

містобудування (не менше 7) 

24. Охарактеризуйте “План зонування території”. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

- проведення лекційних та лабораторних  занять з застосуванням інтерактивних методів 

навчання; 

- опрацювання нормативно-правових документів та міжнародних правових актів; 

- використання засобів дистанційного зондування Землі та офіційних інтернет-ресурсів 

органів державної та місцевої влади. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

- поточний контроль знань студентів шлахом проведення контрольних робіт; 

- поточний контроль виконання лабораторних робіт; 



- контроль за виконанням самостійної роботи;  

- екзаменаційна контрольна робота. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення лабораторних занять, а 

також тестового контролю по кожній з лекційних тем. Семестр закінчується здачею іспиту з 

навчальної дисципліни.  

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі практичних та лабораторних 

робіт (макс. – 4 балів) і контрольного тестування (макс. – 2 бали). Оцінювання знань 

студента здійснюється за 100 бальною шкалою, 70 балів за поточну успішність і 30 – за 

іспит. 

Вид контролю Кількість форм контролю Максимальний 

бал 

Сумарний 

бал 

Практична робота 8 3 24 

Лабораторна робота 4 3 12 

Контрольна робота 11 2 22 

Сума балів під час поточного контролю 58 

Іспит 1 30 40 

Загальна сума балів 100 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку (національна 

шкала) 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Навчальні, наочні посібники та їх електронні версії, технічні засоби навчання. 

3. Конспект лекцій.. 

4. Завдання для залікової контрольної роботи. 

5. Методичні рекомендації та розробки викладача. 

6. Монографії. 

7. Оглядові статті у періодичних виданнях. 
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