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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ ІЗ ПРАВОВОЮ 

ТА ТЕОРЕТИЧНОЮ БАЗОЮ ЗНАНЬ, МЕТОДАМИ МОНІТОРИНГУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ОСОБЛИВОСТЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ СКЛАДОВИХ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА 

ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ. 

 

Наприклад: Складання планово-картографічного відображення та створення 

макету моніторингу складових навколишнього середовища, міського середовища 

(житлової забудови, промзони, паркової зони міста) в динаміці з детальною 

характеристикою та подальшим swot-аналізом на обраній території. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та прак-

тичних навичок за такими дисциплінами: Землеустрій, Державний земельний ка-

дастр, Законодавчі основи землеустрою і кадастру, Містобудівний кадастр, Раціона-

льне використання та охорона земель. 

    



 

 

Диференційовані програмні результати навчання: 

знати:  

- систему, принципи організації та здійснення моніторингу навколишнього 

середовища урбанізованих територій (антропогенно зміненого довкілля); 

- структуру та основні складові елементи системи моніторингу навколишнього 

середовища урбанізованих територій, його завдання та функції; 

- вивчення і засвоєння теоретичних і практичних підходів до дослідження 

навколишнього середовища урбанізованих територій; 

- призначення моніторингу навколишнього середовища урбанізованих територій та 

порядок його проведення на національному, регіональному і локальному рівнях; 

- перелік суб’єктів, що складають систему моніторингу навколишнього середовища 

урбанізованих територій на національному, регіональному і локальному рівнях;  

 

володіти: 

- теоретичними знаннями про поняття, принципи та основні методи навчальної 

дисципліни; 

- засобами планово-картографічного відображення інформації, технологією 

картографічного аналізу; 

- фаховою термінологією, навичками логічного та послідовного викладання 

тематичного матеріалу із дотриманням вимог нормативних документів; 

 

вміти: 

- визначати методи спостережень за зміною показників стану навколишнього 

середовища урбанізованих територій, у т.ч. із урахуванням джерел його забруднення;  

- аналізувати та обробляти інформацію про стан навколишнього середовища 

урбанізованих територій;  

- на основі аналізу результатів спостережень за навколишнім середовищем 

урбанізованих територій, використовуючи типові ознаки шкідливих та небезпечних 

чинників, 

- своєчасно визначати наявність небезпечної ситуації для навколишнього середовища 

урбанізованих територій;  

- оцінювати комплекс впливів на людину та навколишнє середовище урбанізованих 

територій; 

- прогнозувати поліпшення або погіршення екологічної обстановки навколишнього 

середовища урбанізованих територій на обраній для дослідження території;  

- визначити та оцінити заходи щодо запобігання збиткам і витрати на реалізацію 

заходів щодо зниження ризику антропогенного впливу на навколишнє середовище 

урбанізованих територій; 

- обирати методи прогнозування та оцінки наслідків природньо-техногенних 

аварійних та надзвичайних ситуацій.  

 
 



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва тем 

Кількість годин 

лек-

ції 

прак-

тичні 

самос-

тійна 

1 2 3 4 5 

1 

Основні поняття, принципи, класифікація систем 

моніторингу навколишнього середовища. Історичні 

аспекти формування поняття. Об'єкти, завдання та методи 

моніторингу. Глобальна система моніторингу 

навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво. 

Класифікація систем моніторингу. Моніторинг 

навколишнього природного середовища в Україні. 

Нормування якості природного середовища. 

2 2 4 

2 

Поняття моніторингу навколишнього середовища 

урбанізованих територій. Моніторинг,                              як 

інструмент регулювання містобудівних потреб. 

Містобудівний об’єкт, як предмет досліджень, опису, 

оцінки. Антропогенний вплив на урбанізоване довкілля. 

Зростання масштабів господарської діяльності, 

енергоспоживання та розвитку виробничих сил. Основні 

канали техногенного забруднення та дестабілізації 

природного середовища. 

2 2 6 

3 

Моніторинг міської забудови. Особливості моніторингу 

об’єктів будівництва у сучасних умовах, цілі й завдання. 

Роль моніторингу прав власності на землю та нерухомість. 

Структура досліджень житлової забудови. Поняття та межі 

житлового моніторингу. Методика його досліджень та 

класифікація  

2 2 8 

4 

Моніторинг промзон та промоб’єктів, та його цілі. Роль 

екологічного фактору при моніторингу підприємств. 

Раціональне використання територій та контроль їх 

планувально-просторових параметрів. Напрямки реалізації 

рішень оптимального використання промислових 

територій.   

2 2 8 

5 

Історико-культурний моніторинг міського середовища. 

Концепції містобудівної реконструкції та її напрямки. 

Поняття споруди як історичного, культурного, 

архітектурного пам’ятника. Поняття про міський ансамбль 

та його ознаки. Відродження образу міста за допомогою 

спеціальних методів.  Еволюція міст та роль культурно-

історичної спадщини у забудові міст. 

2 2 8 

6 

Моніторинг зелених насаджень міста, приміської зони. 

Система обліку зелених насаджень. Розробка планів 

реконструкції. Функціональне групування зелених 

насаджень. Моніторинг зелених зон загального, 

обмеженого та спеціального призначення 

2 2 8 



 

 

7 

Особливості організації моніторингу ґрунтів урбанізованих 

територій. Техніко-економічне обґрунтування ґрунтового 

моніторингу. Джерела                 і види деградації ґрунтів. 

Показники техногенного порушення і забруднення ґрунтів. 

Принципи організації спостережень за рівнем хімічного 

забруднення ґрунтів. Організація спостережень за 

забрудненням ґрунтів 

2 2 8 

8 
Соціально-екологічний та громадський  моніторинг 

1 1 4 

9 
Основи екологічного картографування. Методи і  

засоби моніторингових досліджень. 
1 1 4 

 Всього 16 16 58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Моніторинг навколишнього середовища урбанізованих територій» 

складає 60 балів і може бути досягнене наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мініма-

льна 

кількість 

балів 

Максима-

льна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

1 2 3 4 

Поточний контроль знань:    

- усне опитування або письмовий експрес-контроль на 

практичних заняттях та лекціях 
кожне  

заняття 30 45 

- практичні роботи (виконання та захист) 11 

- реферат 1 15 25 

Підсумковий контроль знань - залік 1 15 30 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання реферату з теми: «Характеристика та 

аналіз навколишнього середовища заданої адміністративної одиниці (міста, 

адміністративного району, регіону) визначення антропогенних змін, та їх наслідків». 

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у 

вигляді пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-3). 
 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 
тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. Стан, при якому не порушується екологічна комфортність життя, немає загрози 

здоров’ю людини та живим істотам – це  

а) екологічна безпека  

б) екологічна комфортність  



 

 

в) екологічне законодавство  

г) екологічні вимоги 

2. Система комплексних регламентованих спостережень навколишнього середовища 

для виявлення негативних змін та розробка рекомендацій по їх усуненню – це 

а) екологічний моніторинг 

б) екологічний аудит 

в) екологічне планування 

г) екологічний менеджмент 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді заліку. 
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