
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УРБОЕКОЛОГІЯ» 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 

напряму підготовки 6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансованого природокористування» 

 

Обов’язкова частина професійної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти  - обов’язкова.  

 Програма навчальної дисципліни «Екологія людини» складена 

відповідно до напряму підготовки 6.040106  «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансованого природокористування». 

 Мета навчальної дисципліни «Урбоекологія»: вивчення масштабів 

та інтенсивності антропогенного і техногенного впливу на 

урбогеосоціосистему, засвоєння основних сучасних концепцій та 

технологічних підходів до реконфігурації індустріальних напрямів 

діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження 

природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Урбоекологія»:  є надання 

майбутнім фахівцям  науково-теоретичних знань і практичних навиків з 

визначення допустимого рівня антропогенного і техногенного впливу, зі 

створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з 

урахуванням природно-кліматичних чинників та з розробки заходів, які 

забезпечують допустимий рівень впливу, прогнозування можливих 

віддалених наслідків цього впливу і відповідну корекцію. 

 Програма навчальної дисципліни: 

Місто як суперекосистема територіально-виробничого комплексу. 

Урбанізація, її сутність, чинники і наслідки стосовно природного 

середовища та популяцій людини. Просторово-часові аспекти міських 

поселень. Сучасні тенденції та прогнози щодо урбанізації на глобальному, 

національному, регіональному рівнях. Перетворення природного 

середовища під впливом урбанізації. Екологічні проблеми міст України. 

 Кліматоп міста. Повітряне середовище міста. Характеристика 

забруднюючих атмосферу речовин та класифікація джерел забруднення. 

Нормування якості атмосферного повітря. Процеси формування складу 

атмосферного повітря в населеному пункті. Заходи щодо захисту 

повітряного басейну міського середовища. Мікроклімат міського 

середовища. 

 Едафотоп міста.  Ґрунти і клімат міста. Геологічне середовище міста: 

Небезпечні геологічні процеси в урбанізованому середовищі.  Міська біота. 

Склад, структура і різноманіття міських насаджень. Ландшафтно-

екологічна основа міста. Типологія та динаміка антропогенних ландшафтів 



урбанізованих територій. Структурно-функціональна організація і 

типологія міських біогеоценозів. Фітоценози міста і приміської зони. 

Особливості біотичних взаємодій в міських біоценозах.  

 Водне середовище міста. Водні об’єкти міста. Оцінка стану водних 

об’єктів. Джерела впливу на водні об’єкти, забруднення та їх наслідки. 

Грунти міських територій Системи водопостачання, водовідведення та 

очищення вод міста. Утворення, характеристики і системи очищення 

поверхневого стоку, промислових, господарсько- побутових стічних вод на 

урбанізованих територіях. 

Техносистема міста. Техногенне навантаження міста, промислове 

виробництво. Джерела техногенного навантаження. Паливно – 

енергетичний комплекс міст. Вплив енергетичних об’єктів на  навколишнє 

середовище. Системи  енергозабезпечення міста. Транспортні, інформаційні 

і телекомунікаційні системи міст, їх вплив на довкілля. Утворення та 

системи поводження з твердими промисловими і побутовими відходами в 

містах. Техногенно – екологічна безпека міст України. Техногенне 

навантаження міст на Полтавщині. 

 Управління природокористанням у містах.   Структура міського 

господарства та його вплив на довкілля. Архітектура і містобудування. 

Побудова моделі містобудівного простору. Характеристики просторової 

організації міста. Управління процесами екологізації. Управлінські стратегії 

впливу на суб’єкти екологізації. Елементи соціальної інфраструктури міста: 

рекреація, туризм, спорт, їх вплив на довкілля. Екологічне врядування в 

місті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


