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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу)  
Предмет вивчення дисципліни є грунтово-земельні ресурси (ҐЗР) міських та 

приміських територій, їхні функції і екологічне 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. 

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з дисципліни 
“Урбосередовище – проблеми сьогодення” викладається після засвоєння аспірантами 
наступних дисциплін: «Історія, концепції та сучасні досягнення науки», «Інформаційні 
технології у науковій діяльності», «Грунтово-земельні ресурси і сталий розвиток держави».  

Мета курсу – 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.  

Завдання дисципліни: – 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 проблеми 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. 
 Очікувані результати. Здобувач повинен: 
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.   
 

ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), 
організації самостійної роботи аспірантів (60 год.). 
 Основна підготовка аспірантів здійснюється на лекційних заняттях, але у значній мірі 
покладається на самостійне вивчення предмета аспірантами денної форми навчання під час 
семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні 
(лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); робота з науковою літературою.  
 
Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Загальні уявлення про урбосередовище та антропопедогенез. 
Трансформація умов та факторів ґрунтоутворення в міських екосистемах. Екологічний стан 
та функції міських ґрунтів.  

Тема 1. Загальні поняття про урбосередовище, його роль у функціонуванні біосфери 
та життєдіяльності людей.  

Тема 2. Місце міських ґрунтів в урбоекосистемах. Класифікація і діагностика міських 
ґрунтів. Морфологічні, фізико-хімічні та екологічні властивості міських ґрунтів. 

Тема 3. Забруднення міських ґрунтів: джерела емісії, речовини, транзитні та 
акумулюючі середовища, наслідки емісії. 

Тема 4. Біоіндикація міського середовища. 
Змістовий модуль 2. Урбанізоване середовище і здоров’я населення. Правове 

забезпечення природоохоронної діяльності в містах і нормування якості міського 
середовища. 

Тема 5. Мікробіологічні та санітарно-гігієнічні особливості міських ґрунтів.  



Тема 6. Негативні впливи міського середовища на здоров’я населення.  
Тема 7. 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. 

Тема 8. Екологічні проблеми міст України. Управління екологічною безпекою міста.  
 

Рекомендована література 
Основна 

1. Акимова Т. А. Экология. Человек–Экономика–Биота–Среда: Учебн. пособ. / Т. А. 
Акимова и др. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 566 с. 

2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища/ В. С. 
Джигирей. – Київ : Знання, 2002. – 203 с.  

3. Залеський І. І. Екологія людини / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – Київ: Академія, 
2005. – 288с.  

4. Клименко М. О. Екологія міських систем: підручник / М. О. Клименко, Ю. В. 
Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 294 с. 

5. Кучерявий В. П. Урбоекологія / В. О. Кучерявий. – Львів: Світ, 2001. – 440 с.  
6. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. Пособие для вузов, 

средних школ и колледжей / Ю. В. Новиков– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 560 с. 
7. 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. 
8. Павлова Е. И. Экология транспорта. Учебник для вузов / Е.И. Павлова– М.: 

Транспорт, 2000. – 248 с. 
9. Проблемы урбоэкологии. / Под ред. А.Г. Шапаря. – Днепропетровск, Полиграфист, 

2001. – 159 с. 
10. Салуха Б. В. Міська екологія / Б. В. Салуха, Г. Б. Фукс. – К.: КНУБА, 2004. – 338 с. 
11. Серкач М.Ф. Психология здоровья: Учеб. пособ. 2-е изд. / М.Ф. Серкач. – М.: Изд-

во «Академически проспект Гаудеамус», 2005. – 255 с. 
12. Франчук Г. М. Урбоекологія і техноекологія: підруч. / Г. М. Франчук, О. І. 

Запорожець, Г. І. Архіпова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ- друк», 2011. – 496 с. 
13. Чорна В. І. Екологія міських систем: Практикум. Навчальний посібник / В. І. Чорна, 

В. В. Кацевич, Т. М. Косогова. – Дніпропетровськ-Луганськ, 2012. – 160 с. 
 

Додаткова 
1. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки. Навч. посібник. – К.: Знання-Пресс. – 

2002. – 332 с. 
2. Балюк С. А. Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення // Вісн. аграр. науки. – 

2010 – №6. – С. 5-10. 
3. Безуглая Э. Ю. Чем дышит промышленный город / Э. Ю. Безуглая – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1991. – 256с. 
4. Бойчук Ю. Д. Основи екології та екологічного права / Ю. Д.Бойчук, М. В. Шульга. – 

Київ : Княгиня Ольга, 2005. – 365с.  
5. Величко О. М. Контроль забруднення довкілля. Навч. посібник. /О. М. Величко, Д. В. 

Зеркалов. – К.: Основа. – 2002. – 256 с. 
6. Гончаренко М. С. Екологія людини. Навч. посібник / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук; 

За ред. Н. В. Кочубей. – Суми: Університетська книга – 2005. – 394 с. 
7. Добровольский Г. В. Функции почв в биосфере и экосистемах / Г. В. Добровольский, Е. Д. 

Никитин – М. : Наука, 2000. – 240 с. 
8. Джигирей В. С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища / 

В. С.Джигирей, В. М.Сторожук, Р. А.Яцюк. – Львів : Афіша, 2001. - 272 с. 
9. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища /В. С. 

Джигирей – К.: Знання, 2002 . – 203 с. 



10. Екологія автомобільного транспорту. Навч. посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. 
Зеркалов, А. Г. Говорун. – К.: Основа. – 2002. – 312 с. 

11. Екологія. Охорона природи. Словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В.Серебряков, 
В. В. Брайон. – Київ :Знання, 2002. – 550 с.  

12. Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища / А. І. 
Корабльова. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1999. – 255 с.  

13. Луканин В. Н. Промышленно-транспортная экология. Учебник / В. Н. Луканин, Ю. 
В. Трофименко. – М.: Высш. шк., 2003. – 273 с. 

14. Природопользование: Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс . – Москва : Мысль, 
1990. – 637 с.  

15. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посібник /за ред. М. І. 
Дробнохода. –Київ : МАУП, 2002. – 104 с.  

16. Тригуб В. І. Фтор у чорноземах Південного Заходу України. Монографія. - Львів: 
Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 148 с.  

17. Trigub V. Impact of phosphogypsum on accumulation and migration of fluorine in soils 
and soil Solutions / V. Trigub, S. Poznyak // Polish journal of Soil Science. 2014. Vol. XLVII. – 
NO. 1. – P. 27-33. 

18. Тригуб В. И. Экология городских почв /В. И. Тригуб // Материалы международной 
научно – практической конференции, посвященной 80 – летию основания института (Минск, 
5 – 8 июля, 2011 года). Минск, 2011, с. 132 – 133. 

19. Тригуб В. И. Городские почвы как особый вид почв /В. И. Тригуб // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «География». 
Спецвыпуск по материалам конференции «Мир современной географии». – Симферополь, 
2011.- Т.  24 (63), № 2, часть1.- С. 321 – 325.  

18. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.: 
Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с.  
 

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 природного середовища. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
http://libfree.com/140635485-ekologiyaekologiya.html  
3. Міністерство екології та природних ресурсів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.menr.gov.ua/ 
4. Потіш Л. А. Екологія [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://libfree.com/109459227-ekologiyaekologiya__potish_la.html  
5. World population (електронний ресурс) / Спосіб доступу URL: 

http://countrymeters.info/ru/Ukraine. – Население Украины 
 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 
кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 

http://www.menr.gov.ua/�


Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Підсумковий 
контроль 

Сума балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 10 10 10 

 
10 10 10 10 

 
20 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
  

Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає аспірант, який виконав 
усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 
яку отримана незадовільна оцінка. 

 
Самостійна робота студентів. 

Робота аспірантів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 
тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 
вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 
самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які 
вимагають від аспірантів систематичну самостійну роботу. 


