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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері природокористування та прийняття 

природоохоронних рішень із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

природних і суспільних об’єктів та процесів. Основний зміст дисципліни ґрунтується на 

застосуванні сучасних методик ведення урбоекологічних досліджень та сучасних 

механізмів вирішення екологічних проблем у містах з використанням комплексу 

міждисциплінарних даних. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. успішне опанування дисциплін «Геоморфологія та рельєф міста», «Ландшафтна 

екологія», «Вступ до урбаністичних студій», «Методи урбаністичних досліджень», 

«Урбоекологія»; 

2. вміння аналізувати особливості природних та антропогенних процесів у 

географічній оболонці, здійснювати комплексну оцінку стану геокомпонентів та 

прогнозувати зміни у них; 

3. розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу урбанізованих систем;  

4. володіння сучасними кількісними та якісними методами географічних досліджень, 

вміння їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Спецсемінар з проблем урбоекології» 

присвячена вивченню загальних геоекологічних проблем та особливостей 

функціонування урбоекосистем, зокрема причин їх виникнення, принципів та сучасних 

методик, що застосовуються задля їх вирішення, а також формування умінь і навичок 

щодо вирішення основних геоекологічних проблем у містах та інших типах 

урбанізованих територій. Дисципліна спрямована на формування у студентів спеціальних 

професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань щодо 

можливості критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел, здатності визначати, формулювати і вирішувати 

проблеми у сфері урбоекології. Окремими складовими дисципліни є вивчення принципів 

та методів підвищення стійкості урболандшафтів, методів забезпечення сталого розвитку 

урбоекосистем; способів управління процесами природокористування в 

урбоекосистемах; принципів раціонального використання і охорони компонентів 

ландшафту від впливу несприятливих екологічних чинників; методики проведення 

дослідження урбосистем. 

 

4. Завдання навчальної дисципліни: 

- розуміння основних характеристик, процесів, історії розвитку і складу урбоекосистем 

та здатність застосовувати відповідні знання на практиці (ЗК2, СК2) при автономній та 

колективній роботі над визначенням та вирішенням проблем у галузі урбоекології (ЗК8, 

ЗК9); 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства у сфері досягнення 

сталого розвитку урбоекосистем (ЗК11), здатність зберігати та примножувати 

культурно-естетичні цінності міських ландшафтів (ЗК12). 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
 

 
Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 



1.1 Характер змін у компонентах навколишнього середовища 

при проведенні містобудівної діяльності. 
лекція, 
семінарське 
заняття 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тест, робота на 
семінарських 

заняттях, 
виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт 

8% 

1.2 Антропогенні чинники, що відіграють найбільшу роль у 

формуванні стану та функціонуванні, показники стану 

компонентів ландшафту, що визначають ступінь деградації 

урбоекосистем. 

лекція, 
семінарське 
заняття, 
аналітична 
робота 

8% 

1.3 Принципи раціонального використання і охорони 

компонентів ландшафту від впливу несприятливих 

екологічних чинників, принципи підтримання 

урбоекосистем в стійкому стані.  

лекція, 
семінарське 
заняття 

8% 

1.4 Процедури вирішення екологічних проблем в 

урбоекосистемах; принципи прогнозування зміни стану 

компонентів ландшафту за результатами моніторингу. 

лекція, 
семінарське 
заняття, 
аналітична 
робота 

7% 

1.5 Природні та антропогенні чинники формування 

екологічних проблем та шляхи їх вирішення у містах різних 

типів. 

лекція, 
семінарське 
заняття 

7% 

1.6 Геохімічні принципи еколого-географічної систематики 

міст. Систематику та підходи до класифікації міських 

ландшафтів. 

лекція, 
семінарське 
заняття, 
аналітична 
робота 

7% 

2.1 Застосовувати моделі, методи і дані оцінки стану 
урбоекосистем та їх окремих компонентів. 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

тест, 

виконання 

творчих 

аналітичних 

робіт 

 

 

 

 

до 35% 2.2. Застосовувати базові знання природничих і суспільних 
наук та інформаційних технологій при вивченні 
урбоекосистем. 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.3 Класифікувати міські поселення за соціально-
господарськими функціями   

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.4. Визначати основні ознаки процесів формування 
екологічного стану, чинники формування екологічних 
проблем у різних типах урбоекосистем, розуміти їх 
наслідки. 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

3.1 Вироблення практичних навиків проведення критичного 
аналізу урбоекосистем із застосуванням відповідних 
методів і прийомів дослідження використовуючи роботу у 
команді.  

доповідь, 
дискусія робота на 

семінарських 
заняттях, 
виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт 

 

 

до 5% 

 

3.2. Належне представлення результатів аналізу урбоекосистем 
за допомогою сучасних технічних засобів, вміння донести і 
обґрунтувати власну думку і думку команди.  

доповідь, 
дискусія 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої відповідальності за професійні та/або 
управлінські рішення при аналізі та прийнятті рішень щодо 
оцінки стану компонентів урбоекосистем та прогнозуванні 
їх зміни. 

семінарське 
заняття, 
дискусія, 
вирішення 
конкретних 
задач та 
ситуацій 

виконання 
творчих 

аналітичних 
робіт, 

дискурс, залік 

до 10% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

 
                  Результати навчання дисципліни 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 



Програмні результати навчання  

1. Пояснювати особливості організації географічного простору (Р03) + + + + + + 

2. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні (Р10) 
  + + +  

 

                  Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
2.1 2.2 2.3 2.4. 3.1. 3.2. 4.1 

1. Пояснювати особливості організації географічного простору 

(Р03) 
+ + + + + + + 

2. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 

професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні 

(Р10) 

+   + + + + 



7. Схема формування оцінки. 

 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

опитування, написання модульних контрольних робіт (МКР) та роботи на семінарських заняттях, 

включно з доповідями студентів та виконанням творчих аналітичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така: 

результати навчання – 1.1 – 1.3 (знання) – до 8% за кожен; 

результати навчання – 1.4 – 1.6 (знання) – до 7% за кожен; 

результати навчання – 2 (вміння) - до 35%; 

результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 

результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

 

7.1. Форми оцінювання: У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводять у 

вигляді лекцій та семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 

Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є сумою 

балів, що були отримані при оцінюванні роботи на семінарських заняттях, опитування та 

написання модульних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі проводиться після 

завершення викладання кожної теми. Робота на семінарських заняттях оцінюється по факту 

виконанню, відповідно до тематичного графіка проведення семінарських занять. 

Модульні контрольні роботи (МКР) проводяться у тестовій формі. Студенти, які отримали за 

МКР меншу за мінімально передбачену кількість балів, перескладають її. 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску – 36 балів. Для студентів, 

які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, обов’язковою 

умовою для отримання допуску до заліку є написання рефератів по питанням пропущених чи 

недостатньо засвоєних тем.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 

Максимальна кількість балів під час складання заліку – 40, мінімальна кількість балів, що 

додаються до семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 

 

Загалом формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», 

введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 

7.2. Шкала відповідності 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  



 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№  Тема Кількість годин 
лекції семінарські самост. робота 

Змістовна частина І. Теоретичні засади урбоекології 

1 
Урбоекосистеми. Зміни природних компонентів 

ландшафту у місті. 
6 6 20 

2 

Систематика міст і міських ландшафтів. 

Стійкість та вразливість найпоширеніших типів 

урбоекосистем. 

4 4 20 

Контрольна робота 1 

Змістовна частина ІІ. Прикладні проблеми урбоекології та шляхи їх вирішення 

3 

Сучасні виклики у системі управління 

раціональним використанням та охороною 

природної складової міських ландшафтів. 

6 6 20 

4 
Екологічні проблеми міст України та шляхи їх 

вирішення. 
4 4 20 

Контрольна робота 2 

 ВСЬОГО 20 20 80 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 20 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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