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Назва курсу Урбоекологія 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Тарнавського, 107, 79017 Львів 

 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена дисципліна 

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний 

фаховий коледж Львівського національного університету 

імені Івана Франка» 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

101 Екологія, 10 Природничі науки 

 

Викладач курсу  Гілета Любов Андріївна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

lyubov.hileta@lnu.edu.ua 

ljuba.gileta@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. 

Тарнавського, 107) 

Також проводяться он-лайн консультації у системі 

Moodle. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Даний курс поглиблює екологічні знання майбутніх 

інженерів-екологів в галузі охорони навколишнього 

природного середовища в межах урбанізованої екосистеми. 

Коротка анотація 

курсу 

 

В програмі курсу висвітлені важливі питання, що 

стосуються зміни навколишнього природного середовища в 

умовах урбанізації (забруднення повітряного басейну, 

водойм, міських ґрунтів, зміни геологічної будови території, 

рослинного та тваринного світу) на базі сучасних фахових 

наукових публікацій, статистичних даних різних відомств, 

зокрема Міністерства екології та природних ресурсів,  

Державної служби геології та надр України та ін. 

Мета та цілі курсу 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; 

mailto:lyubov.hileta@lnu.edu.ua


- Проаналізувати особливості рослинного та тваринного 

світу; 

- Ознайомитися з конструктивно-географічними 

основами міського планування та науковими основами 

оптимізації міського середовища.  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Білецька А. Г. – Урбоекологія. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу http://lubbook.net/book_538.html 

2. Дмитрук О.Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні 

та методичні основи конструктивно-географічного 

дослідження / О.Ю. Дмитрук. – К.: ВГЛ Обрій, 2004. – 240 с. 

3. Конспект лекцій з курсу “Урбоекологія”, який 

призначений для студентів ІІІ-го курсу Природничого 

коледжу спеціальності “Екологія” / уклад. Л. А. Гілета. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.  

4. Кучерявий В. П. Урбоекологія: Підручник./ В. П. 

Кучерявий. – Львів: Світ, 2002. – 439 с. 

5. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з 

курсу “Урбоекологія”, який призначений для студентів ІІІ-го 

курсу, спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія / уклад. 

Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 47 с.  

6. Урбоекологія і техноекологія: підручник / Г. 

М.Франчук, О. І. Запорожець, Г. І. Архіпова. – Київ, 2011. – 

496 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього 

природного середовища у Львівській області в 2020 році. 

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

2. Генеральний план Львова. – [Електронний ресурс]. 

Режим доступу http://mistoproekt.com.ua/lviv-gp/ 

3. Екологічна ситуація [Електронний ресурс]. – 

Офіційний сайт Львівської міської ради. Режим доступу: 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/ecology 

4. Комплексна екологічна програма на 2017-2022 рр. 

для міста Львова. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/ecology/239081-

na-sesii-miskrady-zatverdyly-kompleksnu-ekolohichnu-

prohramu-lvova-na-2017-2022-roky 

Тривалість курсу  90 год. 

Обсяг курсу  

 

24 години аудиторних занять (лекції), 24 години 

практичних занять, лабораторних занять, 12 годин 

лабораторних занять, 30 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

 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, 

http://lubbook.net/book_538.html
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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. 

Ключові слова  

 

урбоекосистема, місто, геологічне середовище, забруднюючі 

речовини, акустичне навантаження, радіаційне забрудненнч 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру комбінований 

 

Пререквізити “Урбоекологія” включає в себе та поглиблює знання з 

циклу екологічних дисциплін, таких як: “Загальна екологія”, 

“Техноекологія”, “Охорона навколишнього середовища”, 

“Нормування екологічного навантаження на природне 

середовище”, “Моніторинг довкілля”, “Екологія людини” та 

ін.  

Даний курс  також досліджує поняття та 

закономірності, що стосуються конкретно території міста з 

таких базових дисциплін як “Метеорологія і кліматологія”, 

шляхом вивчення особливостей повітряного середовища 

міста,  “Геологія з основами геоморфології” та 

“Ґрунтознавство” через вивчення теми “Геологічне 

середовище міських територій”, “Гідрологія з основами 

гідрогеологія”, “Загальна біологія”. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, лабораторні заняття, дискусія, аналіз 

міського середовища на прикладі м. Львова. 

Робота в системі Moodle, побудова електронного 

навчання як простору прояву пізнавальних ініціатив. 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, проектор, прилади екологічної 

лабораторії коледжу, шумомір, радіометр 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

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. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

 

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”. 

 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде 

надано по завершенню курсу на сайті: http://e-

learning.lnu.edu.ua/ 

Схема курсу 

№ Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконан

ня 

Змістовий модуль 1 “Поняття та законодавча організація міста” 

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

і урбоекосистема. Типи міських поселень. 

Функції міста.  

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 

6 год, самостійна 

робота – 6 год 

1 

тиждень 

2. Тема 2. Законодавчі акти про організацію Лекції – 2 год, 1 

http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170
http://e-learning.lnu.edu.ua/grade/report/grader/index.php?id=3170


міського середовища. Правове поле щодо 

організації міського середовища. Генеральний 

план населеного пункту як основний акт про 

організацію міського середовища. 

практичне заняття – 

2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

тиждень 

Змістовий модуль 2 “Забруднення міського середовища хімічними та фізичними 

факторами” 

3. 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.  

Лекції – 2 год, 

практичне заняття –

2 год, лабораторне 

заняття – 6 год, 

самостійна робота – 

4 год 

2 тижні 

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. 

Оптимізація акустичного навантаження в межах 

великих урбоекосистем. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття –

4 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 

тиждень 

5. 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. 

Лекції – 2 год, 

лабораторне заняття 

– 4 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 

тиждень 

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

водовідведенням. Стан водних об’єктів в межах 

урбоекосистем. 

Лекції – 2 год, 

лабораторне заняття 

– 2 год 

самостійна робота – 

4 год 

1 

тиждень 

7. Тема 7. Проблема відходів.  Поняття та види 

відходів. Способи утилізації відходів. 

Сміттєзвалища  та небезпеки пов’язані з їх 

експлуатацією. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 

тиждень 

8. Тема 8. Радіаційне та електромагнітне 

забруднення міста. Радіаційне забруднення. 

Електромагнітна ситуація в містах. 

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 

4 год 

1 

тиждень 

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. 

Небезпеки, пов’язані з фауною в міських 

системах. 

Лекції – 2 год, 

практичне  заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 2 год 

1 

тиждень 

Змістовий модуль 3. “Конструктивно-географічні основи планування та 

оптимізації міста” 

10. Тема 10. Конструктивно-географічні 

основи міського планування. Ландшафтна 

організація міської  території. Вплив 

ландшафтних особливостей на поширенні 

шкідливих факторів урбанізації. Теоретичне 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

1 

тиждень 



обґрунтування ландшафтно-містобудівних 

проектів. 

11. 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.  

Лекції – 2 год, 

практичне заняття – 

2 год, самостійна 

робота – 4 год 

1 

тиждень 

 

  


