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В процесі вивчення цієї дисципліни здобувачі вищої освіти    

ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСОБЛИВОСТЯМИ АРХІТЕКТУРНО-

МІСТОБУДІВНОЇ ЕКОЛОГІЇ.  

Наприклад: Вміти створювати сприятливі умови збереження, відтворення 

і закономірностей спільної взаємодії і гармонійного розвитку людини і 

природи, антропогенного і природного середовища.  
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Програмні результати навчання: 

 

ПРН9. Вміння аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і 

не вирішені раніше проблеми або їх частини, формулювати наукові гіпотези, 

ставити та вирішувати завдання, оформлювати наукові роботи, організувати 

творчу наукову діяльність, роботу над статтями та доповідями у сфері 

архітектури. 

ПРН12. Демонструвати вміння щодо критичного аналізу різних 

інформаційних джерел конкретних освітніх, наукових та професійних текстів 

у сфері архітектури, виявляти теоретичні та практичні проблеми.  

ПРН16. Використовувати та вдосконалювати етичні засади при 

формуванні міського простору.  

 

а саме 

знати:  

- сучасні принципи сталого розвитку архітектурного середовища і 

містобудівних систем, та їх використання при впровадженні інноваційних 

рішень;  

-  методологією теоретичних і експериментальних досліджень в галузі 

архітектури та містобудування з урахуванням екологічних вимог та проблем;  

- існуючі екологічні явища і гострі проблеми розвитку життєвого 

середовища, розселення та міст на планетарному, регіональному і місцевому 

рівнях;  

- зміст і спрямованість сучасних наукових досліджень в сфері 

архітектурно-містобудівної екології.  

володіти: 

- методами охорони навколишнього середовища; 

- методами концепції «зелена інфраструктура; 

- методами екологічного моніторингу архітектурного середовища 

життєдіяльності людини. 

вміти:  

- аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішені 

раніше проблеми або їх частини, формулювати наукові гіпотези, ставити та 

вирішувати завдання у сфері архітектури та містобудування з урахуванням 

взаємозв'язку екологічних вимог і архітектурних рішень;  

- критично аналізувати різні інформаційні джерела конкретних 

освітніх, наукових та професійних текстів у сфері архітектурно-містобудівної 

екології, виявляти теоретичні та практичні проблеми;  

- розуміти, аналізувати та моделювати взаємозв’язок між 

архітектурним середовищем та планувальною системою міст з соціальними 

потребами, уявленнями та способом життя мешканців.  

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№ 

п/п Назва теми 

Кількість годин 

лекції 

1 Предмет і основні поняття містобудівної екології. 2 

2 Міста і компоненти природи. 2 

3 Історія взаємодії архітектури і природного середовища. 2 

4 
Управління природоохоронною діяльністю та моніторинг 

довкілля. Еколого-містобудівне законодавство . 
2 

5 Концепція стійкого розвитку міського середовища. 2 

6 Моделі сталого розвитку міст. 2 

7 
Фактори взаємного впливу в системі «архітектура – 

навколишнє середовище». 
2 

8 Проблеми ресурсозбереження в міському господарстві. 2 

9 Методи охорони навколишнього середовища. 2 

10 Екологічна сумісність населених місць і міського середовища. 2 

11 Основи екологічного формування архітектурних об’єктів.  2 

12 
Системи озеленених територій міста.  Критерії оцінки міської 

системи озеленених територій . 
2 

13 Екологічна реконструкція міських територій. 2 

14 
Принципи створення екологічних ланцюжків ландшафтів, 

«зелених островів» і «зелених коридорів». 
2 

15 Принципи концепції «зелена інфраструктура». 2 

 Всього 30 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

   Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Архітектурно-містобудівна екологія» складає 60 

балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 



 

 

Засоби оцінювання Мін. 

кількість 

балів 

Макс. 

кількість 

балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Поточний контроль знань:  30 60 

- усний контроль (опитування, бесіда, 

доповідь, повідомлення тощо);  
15 15 

 

30 

 

- письмовий контроль (контрольна 

робота, реферат, тести, виклад 

матеріалу на задану тему в письмовій 

формі тощо); 

15 15 30 

Заохочувальні бали: 

- Підготовка публікації до друку та/або 

виступу на конференції - (+) 10 балів 

- Активність на заняттях - (+) 2 бали 

за весь 

семестр 

20 

 

Підсумковий контроль знань - іспит 1 24 40 

Разом  60 100 

 

 Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти  до 

виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під 

час навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття.  

 

У кінці семестрі проводиться підсумковий контроль знань з 

дисципліни «Архітектурно-містобудівна екологія».  

Питання для підсумкового  контролю:  

1. Що вивчає містобудівна екологія?  

2. Що відносять до компонентів природного походження, назвіть абіотичні 

та біотичні елементи природи?  

3. Як змінювалась історія взаємодії архітектури та природного середовища? 

Розкрийте поняття «аркологія».   

4. Які організації беруть участь в управлінні природоохоронною 

діяльністю?  

5.  Назвіть принципи стійкого (сталого) розвитку міських територій.  

6. У чому полягає модель сталого розвитку міст?  

7. Назвіть фактори, які визначають стан екологічної ситуації в місті.  

8. Яким чином можна вирішити проблему ресурсозбереження в міському 

господарстві?  

9. Назвіть методи охорони навколишнього середовища.  

10. Які розрізняють методи визначення сумісності міста і навколишнього 

середовища?  

11. Розкрийте поняття «комфортність житла».  



12. Які виділяють ландшафтні та рекреаційні території міста?  

13. Назвіть задачі і методи екологічного моніторингу архітектурного 

середовища життєдіяльності людини.  

14. Назвіть принципи створення екологічних ланцюжків ландшафтів, 

«зелених островів» і «зелених коридорів».  

15. Які ви знаєте принципи концепції «зелена інфраструктура»?  

 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Кількість балів за всі види навчальної 

діяльності 
ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно / зараховано 

82 – 89 B 
добре / зараховано 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно / зараховано 

 

Політика навчальної дисципліни: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися «Кодексу академічної 

доброчесності Одеської державної академії будівництва та архітектури»: 

виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в 

навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися 

до співробітників відділу аспірантури,  Групи сприяння академічній 

доброчесності Академії.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

передбачає, а саме: 

 - самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

 - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 - дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 
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