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Вступ 

 
Навчальна програма дисципліни “Урбосередовище – проблеми сьогодення” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  здобувачів вищої освіти  
ступеня доктора філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
спеціальності 106 Географія ОНП Географія  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є грунтово-земельні ресурси (ҐЗР) 
міських та приміських територій, їхні функції і значення; стан і прогнозування шляхів 
розвитку урбоекосистем, взаємний вплив їх окремих компонентів та вплив міського 
середовища на прилеглі до міста території та їх геосистеми; негативні впливи міського 
середовища на здоров’я населення. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Середовище території міста як об’єкт грунтово-екологічних досліджень – 

основні теоретичні положення про середовище міста як складну екосистему; особливості 
сучасного урбанізаційного процесу;  стан і прогнозування шляхів розвитку 
урбоекосистем, взаємний вплив їх окремих компонентів та вплив міського середовища на 
прилеглі до міста території та їх геосистеми. 

2. Правове забезпечення природоохоронної діяльності в містах і нормування якості 
міського середовища – нормативи якості компонентів міського середовища, оцінка 
сучасного ресурсно-екологічного стану, вплив міського середовища на здоров’я 
населення.  

Мета і завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни є розширення науково-теоретичних знань і 

практичних навичок здобувачів освітнього ступеня доктора філософії (аспірантів) щодо 
створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням 
природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і 
забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєння основних сучасних 
концепцій та технологічних підходів, спрямованих на зменшення забруднення і 
збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях, а 
також формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних  
працівників, здатних запропонувати наукове розуміння екологобезпечного використання і 
збереження міських ґрунтів і земель та відповідну методику досліджень їхнього 
екологічного стану.   

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- поглиблення і закріплення теоретичних знань аспірантів про взаємодію і 

взаємозв’язок усіх компонентів міського середовища, їхній стан і проблеми раціонального 
використання й збереження як запоруки екологічної безпеки та здоров’я населення;  
        - набуття і вдосконалення досвіду проведення агродосліджень та агроекологічного 
моніторингу міських територій; встановлені нормативів якості компонентів міського 
середовища; визначення глобальних та регіональних проблем урбосередовища;  

- застосування отриманих знань у вирішенні конкретних проблем і завдань 
визначення оптимальних способів управління якістю навколишнього природного 
середовища на базі сучасних досягнень науки і техніки; формування сучасної екологічної 
свідомості при розв’язанні проблем сьогодення. 

Додатковими завданнями вивчення дисципліни є: 
-  визначення принципів розв’язання основних проблем охорони природи в умовах 

сучасного виробництва та природокористування, збереження природних ресурсів, 
обмеження несприятливого екологічного впливу;  

- формування завдань та умінь моніторингових досліджень стану ґрунтів і земель та 
інших компонентів міського середовища досліджуваної території й тенденцій їхньої 
подальшої  зміни в сучасних умовах  використання;  
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- стимулювання самовдосконалення шляхом самоосвіти майбутніх фахівців 
спеціалізації Біогеографія та географія ґрунтів спеціальності 106 Географія .  

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування в аспірантів наступних 

компетентностей або їх елементів: 
- КСО.06 – здатність засвоювати екологічна грамотність, здатність оцінювати вплив 

антропологічного фактору на довкілля та вести здоровий спосіб життя; 
- КСО.07 – здатність здійснювати захист людей в умовах виробництва та 

надзвичайних ситуацій; 
- КЗН.07 – здатність засвоювати готовність до пошуку обробці, аналі-зу та 

систематизації науково-технічної інформації з теми дослідження, вибору методик і засобів 
вирішення задачі; 

- КСП.02 – здатність оцінювати вплив антропологічного фактора на довкілля; 
- КСП.06 - здатність засвоювати поглиблені знання про довкілля та основи 

раціонального природокористування і охорони природи; 
- КСП.08 – здатність засвоювати поглибленні знання в галузі екологічного та 

земельного права в Україні 
 
Програмними результатами навчання є: 
- вміти користуватися методиками екологічного аналізу наслідків господарської діяльності на 
довкілля; 
- вміти пропагувати серед населення уявлення про недопустимість негативного впливу людини на 
довкілля; 
- на основі аналізу результатів спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи типові 
ознаки шкідливих та небезпечних чинників своєчасно визначати наявність небезпечної ситуації для 
людей; 
- вміти визначати потенційно небезпечні виробничі процеси та компоненти природного 
середовища, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 
- використовувати основні положення законодавства з охорони праці, екологічного права та 
цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій; 
- вести пошук джерел літератури за залученням сучасних інформаційних технології; 
- формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної діяльності і 
потребують поглиблених професійних знань; 
- вміти вибрати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи 
виходячи із завдань конкретного дослідження; 
- вміти планувати і проводити науковий експеримент, виконувати  обробку та аналіз  результатів, 
самостійно здобувати знання, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід за тематикою 
дослідження; 
- за результатами аналізу інформації, що характеризує екологічну ситуацію, на підставі відомостей 
щодо структури об’єкта діяльності та його призначення визначати тактику діяльності, яка б 
забезпечувала стабільний розвиток життя на Землі; 
- вміти користуватися методиками екологічного аналізу наслідків впливу господарської діяльності 
на довкілля; Вміти пропагувати серед населення уявлення  про недопустимість негативного 
впливу людини на довкілля; 
- вміти на основі аналізу результатів спостережень за навколишнім середовищем, використовуючи 
типові ознаки шкідливих та небезпечних чинників, своєчасно визначати наявність небезпечної 
ситуації для людей; 
-володіти необхідними навичками аналізу, оцінки та оптимізації стану природно-господарського 
середовища підконтрольної території, вміти розробити рекомендації з попередження негативних 
процесів та їх тенденцій і наслідків у природно-господарських системах, організовувати їх 
практичне впровадження; 
- вміти на підставі даних зробити висновки про рівень забруднення довкілля, розбиратися в 
екологічному законодавстві України ; 
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-вміти запропонувати можливі методи землекористування та знати про особливості земельного 
законодівства України; 
 

 
Очікувані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни 

аспіранти  повинні  
знати: 

- основні теоретичні положення про середовище міста як складну екосистему;  
- основні поняття та загальні концепції у галузі урбоекології (структурні моделі 

урбосередовища та основні чинники і компоненти, що їх формують);  
- особливості сучасного урбанізаційного процесу; 

        - стан і прогнозування шляхів розвитку урбоекосистем, взаємний вплив їх окремих 
компонентів та вплив міського середовища на прилеглі до міста території та їх 
геосистеми;  
         - принципи організації та основні завдання моніторингу грунтів і земель міських 
територій; 

-  встановлені нормативи якості компонентів міського середовища; 
          - способи розв’язання екологічних проблем через інтеграцію досягнень науки і 
техніки в розвиток природних систем; 

вміти:  
- виявляти головні екологічні проблеми конкретних міст певних регіонів України 

загалом та Одещини зокрема;  
- застосовувати практичні методи комплексної оцінки та прогнозування стану 

урбосередовища під час виробничої діяльності; 
- інтерпретувати результати оцінки стану компонентів міського середовища та 

обґрунтувати стратегію раціонального їх використання; 
- визначати систему природоохоронних та санітарно-епідеміологічних обмежень 

розвитку урбанізованих систем; 
- готувати звіти, доповіді та наукові статті за результатами вивчення та оцінки стану 

міського середовища.   
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить  3,0 кредитів 

ЄКТС. 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про урбосередовище та 
антропопедогенез. Трансформація умов та факторів ґрунтоутворення в міських 
екосистемах. Проблеми урбанізації. Екологічні функції міських ґрунтів та їхня 
оптимізація у різних типах міського землекористування.  

 
Тема 1. Вступ. Урбосередовище – поняття, загальна характеристика, роль у 

функціонуванні біосфери та життєдіяльності людей. Місце міських ґрунтів в 
урбоекосистемах. Класифікація і діагностика міських ґрунтів.  

 
Тема 2. Забруднення міських ґрунтів: джерела емісії, речовини, транзитні та 

акумулюючі середовища, наслідки емісії. Мікробіологічні та санітарно-гігієнічні 
особливості міських ґрунтів.  

 
Змістовий модуль 2. Урбанізоване середовище і здоров’я населення. Правове 

забезпечення природоохоронної діяльності в містах і нормування якості міського 
середовища.  
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Тема 3. Негативні впливи міського середовища на населення. Екологічні проблеми 
міст України. Управління екологічною безпекою міста.  

 
Тема 4. Нормативи якості компонентів міського середовища. Природоохоронна 

діяльність в містах. Раціоналізація використання, заходи зі збереження, організація та 
основні завдання моніторингу ґрунтів і земель та інших компонентів міського 
середовища. 
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10. Салуха Б. В. Міська екологія / Б. В. Салуха, Г. Б. Фукс. – К.: КНУБА, 2004. – 338 с. 
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Електронні інформаційні ресурси 
1. Васюкова Г. Т. Екологія - [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://libfree.com/175948304-ekologiyaekologiya__vasyukova_gt.html  
2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорона навколишнього 
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3. Міністерство екології та природних ресурсів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.menr.gov.ua/ 
4. Потіш Л. А. Екологія [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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5. World population (електронний ресурс) / Спосіб доступу URL: 
http://countrymeters.info/ru/Ukraine. – Население Украины 
 
 

4. Форма контролю успішності навчання 
Залік. 
 

5. Методи діагностики успішності навчання 
Поточне оцінювання усних відповідей аспірантів та винесених на самостійне 

опрацювання завдань; залік. 
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