
1 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Географічний факультет 

Кафедра конструктивної географії і картографії 

 

 

ПЕТРО ВОЙТКІВ 

 

 

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ УРБОСИСТЕМ 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК  

 

 
 

 

 

 

Львів  

ЛНУ імені Івана Франка  

2019 



2 

УДК 910.3-047.2:[502.1:911.375](075.8) 

В-65 

 

Рецензенти:  

канд. геол.-мінер. наук, доц. П. К. Волошин  

(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

канд. геогр. наук, доц. М. Р. Салюк  
(ДВНЗ «Ужгородський національний університет») 

 

Рекомендовано Вченою радою географічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Протокол №  2  від 27лютого  2019 р. 

 

Відповідальний редактор: д-р геогр. наук, доц. Є. А. Іванов  
(Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 

Войтків П. С. 

В-65 Конструктивно-географічні дослідження урбосистем : 

навчальний посібник / П. C. Войтків. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2019. – 118 с. 
 

 

Розглянуто місце і роль людини у формуванні екологічної 
ситуації в місті. Визначено головні проблеми розвитку, зростання і 

функціонування урбосистеми. Проаналізовано шляхи розвитку 

урбосистеми загалом і взаємну дію її компонентів, а також вплив 
міського середовища на прилеглі до міста території і їхні біосистеми. 

Для студентів географічного факультету, а також інших 

природничих вузів і коледжів.  
 

 

 

 

УДК 910.3-047.2:[502.1:911.375](075.8) 

 

© Львівський національний університет  

    імені Івана Франка, 2019 

© П. С. Войтків, 2019 

 



3 

ЗМІСТ  

ВСТУП………..………….…...…………………………………………... 5 

ЛЕКЦІЙ КУРС...…...……………………………………………………. 7 

ЛЕКЦІЯ 1. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем 

як напрям конструктивної географії……..………............................ 

 

7 

ЛЕКЦІЯ 2. Історико-екологічні та планувально-функціональні 

аспекти розвитку урбосистем…...………..….……………………... 

 

19 

ЛЕКЦІЯ 3. Ландшафтно-екологічна основа міста……….…..…….. 36 

ЛЕКЦІЯ 4. Місто як соціально-екологічна система….…………….. 42 

ЛЕКЦІЯ 5. Оцінювання геологічного середовища урбосистем….... 50 

ЛЕКЦІЯ 6. Оцінювання повітряного середовища урбосистем.….... 61 

ЛЕКЦІЯ 7. Оцінювання водного середовища урбосистем……..….. 76 

ЛЕКЦІЯ 8. Характеристика стану рослинного і тваринного світу в 

місті......................................................................................................... 

 

87 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ…………………………………………………. 101 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Урбосистеми України та її 

прикордонних держав…..……..……………………………………... 

 

101 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. Класифікація і типологія міських 

поселень України………….………………………………………….. 

 

102 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. Характеристика урбосистем 

адміністративних областей України.................................................... 

 

103 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. Природно-зональний розподіл міст…... 104 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ…………………………………………….. 107 

СЕМІНАР 1. Конструктивно-географічні дослідження 

індустріальних центрів, міст-курортів і туристських центрів 

України………………………………………………………………... 

 

 

108 

  



4 

 

 

СЕМІНАР 2. Конструктивно-географічні дослідження портових 

міст та міст з порівняно благополучною екологічною ситуацією… 

 

 

 

108 

СЕМІНАР 3. Конструктивно-географічні дослідження міст з 

домінуванням певної галузі виробництва.…………..…………….... 

 

109 

СЕМІНАР 4. Конструктивно-географічні дослідження урбосистем 

прикордонних держав……………....................................................... 

 

109 

СЕМІНАР 5. Конструктивно-географічні дослідження 

урбосистеми Львова…………………...……………………………... 

 

109 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ……………………………………...... 111 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 1. Вивчення методик 

дослідження кліматопу, едафотону та аналізу водних об’єктів 

урбоекосистем…..……………………………………………………. 

 

 

111 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 2. Методика оцінювання та 

розрахунку різних параметрів урбосистем і чинників її зміни……. 

 

111 

САМОСТІЙНА РОБОТА………………………………………………. 113 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ………….………………………....................... 115 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………….…..... 116 



5 

ВСТУП 

Конструктивно-географічні дослідження урбосистем – навчальна 

дисципліна, яка як напрям конструктивної географії вивчає взаємозв’язки 

та взаємодію у часі й просторі міської і природної систем, а також 

ноосферне управління екосистемою. Тобто вивчає взаємовплив 
урбосистеми і природного середовища, а також досліджує екологічні 

проблеми міст і формує оптимальні шляхи їхнього вирішення. 

Метою навчальної дисципліни є розширення знань студентів про 

місце і роль людини у формуванні екологічної ситуації в місті, проведення 

конструктивно-географічних досліджень урбосистем, визначення 

головних проблем розвитку, зростання і функціонування міської системи, 

а також знаходження шляхів їхнього вирішення.  

Головними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення 

студентів з масштабами та інтенсивністю антропогенної і техногенної дії 

на урбосистему, зокрема, зміни природно-просторових ресурсів міста, 

його геологічного та ґрунтового покриву, повітряного басейну, 

поверхневих і підземних вод, рослинного і тваринного світу та різні види 

забруднення.  

Предмет вивчення – стан і визначення шляхів розвитку урбосистеми 

(урбогеосоціосистеми) загалом і взаємна дія її компонентів, а також вплив 
міського середовища на прилеглі до міста територій і їхні біосистеми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студентові потрібно 

знати: 

- що таке сучасне місто, які воно виконує функції в житті людини;  

- місце та роль людини в структурі урбосистеми (міської системи);  

- якою є ландшафтно-екологічна основа урбосистем; 

- схарактеризувати місто як соціально-екологічну систему; 

- антропогенний і техногенний вплив на геологічне, повітряне і водне 
середовище, рослинний і тваринний світ міста. 

 

Окрім того, студенти повинні вміти: 

- провести конструктивно-географічне дослідження урбосистеми;  

- інтерпретувати отримані теоретичні відомості на навколишнє 

середовище міста;  

- використовувати набуті знання для усунення негативного впливу 
антропогенного навантаження на міське середовище;  

- прогнозувати можливі наслідки цієї дії і відповідно пропонувати захисні 

заходи. 
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Програма навчальної дисципліни охоплює такі змістові модулі: 

1. Загальні відомості та характеристика урбосистем. 

2. Конструктивно-географічне оцінювання компонентів урбосистем. 

Головні проблеми, пов’язані із забрудненням середовища міста та заходи 

щодо їхньої ліквідації.  

Під час вивчення курсу використовують спеціальні знання із 
екології, конструктивної географії, геології, ґрунтознавства, урбоекології 

та біології.  
 

У навчальному посібнику подано розширену програму лекційного 

курсу, зокрема, теми лекцій, складові розділи та детальний виклад 

лекційного матеріалу, а також перелік контрольних запитань.  

Лекційний курс стосується розкриття питань щодо конструктивно-

географічних досліджень урбосистем, історичних, екологічних, 

планувальних аспектів розвитку та функціонування урбосистем, 
ландшафтно-екологічної основи міста, а також оцінювання геологічного, 

повітряного, водного середовища та рослинного і тваринного світу 

урбосистем.  

Також у посібнику подано практичні роботи (тема, мета роботи і 

завдання), семінарські заняття та індивідуальні завдання для кожного 

студента. Важливими пунктами у структурі посібника є самостійна робота 

та методи контролю.  

Посібник укладено на підставі відомих літературних джерел. У 
тексті свідомо не зроблено посилання на них, а наприкінці кожної теми 

подано перелік використаної та рекомендованої літератури. 
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ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 
 

ЛЕКЦІЯ 1. Конструктивно-географічні дослідження 

урбосистем як напрям конструктивної географії  

1.1. Суть конструктивно-географічних досліджень.  

1.2. Суть, об’єкт, предмет, завдання та основні напрямки 

конструктивно-географічних досліджень урбосистем.  

1.3. Загальні відомості про місто та урбанізацію: основні поняття, 

класифікація міст.  

 

1.1. Суть конструктивно-географічних досліджень  

Конструктивні дослідження вирішують різноманітні, але 

найактуальніші завдання наукових досліджень. Тому вони розвиваються у 

всіх галузях географічних знань. Вони відбуваються під впливом нових 

вимог до географічної науки, які визначені науково-технічною 

революцією, а саме: різке збільшення потреб суспільства у використанні 

природних ресурсів; збільшення його технологічного впливу на 

навколишнє середовище та бажання оптимізувати середовище, у якому 
живе сучасне суспільство. 

У сучасних конструктивно-географічних дослідженнях є ще одна 

важлива особливість. Значну роль у них відіграє достовірний науковий 

прогноз – «майбутня дійсність», яка слугує в сучасних дослідженнях 

головним завданням для наукових прогнозів.  

Крім того, конструктивно-географічні завдання найчастіше належать 

до такого класу, що не можуть бути вирішені окремою роботою, 

окремими зусиллями ні природознавчого, ні економічного, ні соціального 
підрозділів географії. Ці завдання можуть розробляти і вирішувати тільки 

в рамках єдиної системи географічних знань. 

З урахуванням зазначеного, виділимо наступні такі важливі 

методологічні особливості конструктивно-географічних робіт.  

По-перше, у процесі проведення конструктивно-географічних 

досліджень на підставі повної реалізації інтеграційного потенціалу 

географічних наук простежується різностороння діалектична взаємодія 

їхніх різних розділів, передусім природознавчих (фізико- і 
біогеографічних). Унаслідок такої взаємодії виникає неперервний зв’язок 

успішного розвитку загальної теорії географічної науки з ефективним 

використанням результатів теоретичних досліджень на практиці. 

По-друге, розвиток нової теорії та повноцінне практичне 

використання результатів конструктивно-географічних досліджень не 

можуть відбуватися без освоєння, розроблення і застосування нових 



8 

методів в тому числі таких, які ґрунтуються на дослідженнях математики, 

фізики, хімії, біології. 

По-третє, комплексний характер нових великих завдань, які ставлять 

сьогодні перед географічною наукою, водночас із загальною 

консолідацією географічних знань у ході конструктивних робіт, які 

виконують, потребує повноцінного розвитку галузевих географічних 
досліджень, спрямованих на вивчення окремих географічних компонентів 

природи (геологічної будови і вод, клімату, рельєфу, ґрунтів, рослинності 

і тваринного світу) та суспільства (населення та населених пунктів, 

інфраструктури, різноманітних галузей господарства тощо), зі 

збереженням їхніх особливих підходів і методів. 
 

1.2. Суть, об’єкт, предмет, завдання та основні напрямки 

конструктивно-географічних досліджень урбосистем 

Урбосистема (урбогеосоціосистема) – нестійка природно-
антропогенна система, яка формується на урбанізованих територіях і 

містить техносистему, природну екосистему та соціальну систему 

(Голубець, 2000). 

Урбосистема – нестійка природно-антропогенна система, складена з 

архітектурно-будівельних об’єктів і різко порушених природних систем, 

які сформувалися на урбанізованих територіях (Дедю, 1989). 

Урбосистема – нестійка природно-антропогенна система, яка 

складається на урбанізованих територіях з архітектурно-будівельних 
об’єктів із різко змінених природних екосистем (Мусієнко, 2002). 

Конструктивно-географічні дослідження урбосистем – напрям в 

конструктивної географії, який вивчає проблеми міст (екологічні, 

соціальні та ін.) і формує оптимальні шляхи їхнього вирішення. 

Конструктивно-географічні дослідження урбосистем – напрям, про 

взаємозв’язки та взаємодію у часі й просторі двох систем − міської (її 

соціальної, технічної, енергетичної, інформаційної, адміністративної 

підсистем) і природної, а також про ноосферне управління екосистемою. 
Конструктивно-географічні дослідження урбосистем – напрям, що 

вивчає взаємовплив міст і природного середовища, а також досліджує 

проблеми міст і формує шляхи їхнього вирішення. 

Об’єктом вивчення конструктивно-географічних досліджень 

урбосистем є міські біогеоценози.  

Також об’єктами вивчення є урбосистеми (урбогеосоціосистеми), а 

також окремі біотичні та абіотичні компоненти міського середовища. 
Конструктивно-географічні дослідження урбосистем розглядають 

урбанізацію не лише як об’єктивний історичний процес зростання ролі 

міст у розвитку цивілізації, а й як процес перебудови всього середовища 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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проживання людини, спираючись на екологічний підхід, згідно з яким 

місто є складним організмом у системі зв’язків між елементами, які його 

утворюють, та «зовнішнім» соціальним і природним середовищем. 

Предметом дослідження є вивчення стану та прогнозування шляхів 

розвитку урбогеосоціосистеми загалом та її компонентів, а також вплив 

міста на прилеглі території та їхні біогеосистеми. 
Завданнями конструктивно-географічних досліджень урбосистем є: 

– вивчення масштабу та інтенсивності антропогенного і технічного 

впливу на урбогеосоціосистему; 

– визначення допустимого рівня навантаження на 

урбогеосоціосистему; 

– розроблення заходів, які забезпечують стабільне підтримання 

допустимого рівня впливу; 

– прогнозування можливих віддалених наслідків впливу;  
– розроблення і коректування природоохоронних заходів. 

Основними напрямками конструктивно-географічних досліджень 

урбосистем є:  

1) вивчення історичних, екологічних, планувальних аспектів 

розвитку та функціонування урбосистем;  

2) вивчення окремих географічних компонентів урбосистем;  

3) розроблення наукових прогнозів;  
4) визначення потреб народного господарства;  

5) раціональне використання природних ресурсів;  

6) вивчення стихійних явищ;  

7) наукові засади боротьби із забрудненням навколишнього 

природного середовища (НПС);  

8) перетворення НПС;  

9) охорона НПС з метою наукових досліджень і створення 

рекреаційних зон. 
Конструктивно-географічні дослідження урбосистем вивчають: 

урболандшафти, зміни природно-просторових ресурсів міста, його 

ґрунтового покриву, повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, 

рослинного і тваринного світу, різні види забруднень. Також досліджують 

популяцію людини, яка хоч і є явищем соціальним, але з погляду 

популяційної екології як таку, яка протягом свого життя переміщується з 

однієї екологічної ніші в іншу (житло, місце роботи, транспорт, рекреація 

тощо). З розвитком процесів урбанізації та зростанням відчуження 
природного середовища міська людина повинна включати нові адаптивні 

(фізіологічні, психологічні, соціальні) механізми, які не є безмежними.  

Конструктивно-географічні дослідження урбосистем охоплюють 

також раціональне проектування та екологічно оптимальні варіанти 

будівництва міських структур. Вони спираються на багато галузей знань, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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предметом яких є дослідження різних аспектів взаємодії суспільства та 

природи – екологію, ботаніку, містобудування, географію, соціологію, 

санітарію, техніку та ін.  

Цей напрям в конструктивної географії тісно пов’язаний з 

проблемою збереження живої природи в умовах неминучого наступу міст 

на природне середовище та прогресуючого погіршення його якості. 
Зокрема, урбоекосистема – це природно-територіальний комплекс 

(геокомплекс) зі всією його ієрархічною структурою – від ландшафту до 

фації, який перебуває під безпосереднім впливом (минулим, сучасним, 

майбутнім) міста. 

Урбоекосистема – це сукупність живих компонентів міст, 

середовища їхнього існування та процесів, які відбуваються внаслідок 

їхньої взаємодії та взаємодії з іншими компонентами міської 

геосоціосистеми (Голубець, 2000). 
Крім того, в деяких визначеннях наголошено, що урбоекосистема – 

це екосистема міста. За визначенням Ю. Одума «місто – це неповна або 

гетеротрофна система, яка одержує енергію, їжу, волокнисті матеріали, 

воду та інші речовини з великих площ, які знаходяться поза його 

межами». Той самий автор розглядає сучасне місто як паразит свого 

сільського оточення.  

На відміну від міста, село використовує зазвичай органічні джерела 
енергії (рослинні та тваринні), а також місцеві джерела води і 

характеризується значно меншою концентрацією неорганічних відходів і, 

зазвичай, відсутністю забруднення повітря. Місто ж характеризується 

більш інтенсивним «метаболізмом» на одиницю площі і, відповідно, 

більшим споживанням енергії та речовини, а також потужнішим потоком 

відходів. У місті більшість населення зайнята у промисловості, а в селі – в 

сільському господарстві.  

Загалом можна дійти до висновку про те, що в сільській місцевості 
природне середовище переважає над урбанізованим, тоді як у місті – 

навпаки. Саме з цих позицій належить будувати систему специфічних 

методів для дослідження урбоекосистем. 
 

1.3. Загальні відомості про місто та урбанізацію: основні 

поняття, класифікація міст  

Стародавнє місто – територія компактного поселення людей, 

відгороджена кріпосною (замковою) стіною або умовною межею від 

«зовнішнього» до нього простору. Спочатку такі загорожі були 
невід’ємною ознакою міст, слугували своєрідним захистом від сусідів-

агресорів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Сучасне місто – це великий населений пункт, жителі якого зазвичай 

зайняті у сферах промисловості, послуг, управління, науки, культури. 

Головними ознаками міста є:  

 переважання забудованої частини території над незабудованою, 
штучних і видозмінених природних покриттів над природними 

незміненими;  

 наявність, а часто і переважання багатоповерхової забудови;  

 наявність промислових підприємств і підприємств сфери послуг;  

 розвинена система суспільного транспорту, наземних і підземних 
комунікацій; розвинена торгова мережа;  

 високий рівень забрудненості навколишнього середовища (в 1–2 рази 
вище, ніж на прилеглій до міста території);  

 так звані хвороби урбанізації, зокрема пов’язані зі швидким 
розповсюдженням інфекцій за високої щільності населення та інтенсивних 

контактів один з одним;  

 наявність спеціально створених рекреаційних територій загального 

користування; висока густота розміщення установ освіти, охорони 
здоров’я і культури;  

 культові споруди однієї або декількох конфесій;  

 різноманітність соціального вибору (порівняно із сільською 
місцевістю);  

 наявність однієї або декількох щоденних газет, поширюваних не тільки 
в місті;  

 наявність приміської зони – перехідної між містом та прилеглою до 
нього територією з переважанням сільськогосподарського виробництва.  

У різних країнах історично склалися неоднакові підходи до 

визначення мінімальної чисельності жителів міського поселення – від 

декількох сотень до декількох тисяч осіб. Проте показник чисельності 

населення міст широко використовують як класифікаційну ознаку.  

За кількістю населення в Україні виділяють такі категорії міст: малі 

– до 50 000 осіб; середні – від 50 000 до 100 000; великі – від 100 000 до 

250 000; дуже великі – від 250 000 до 1 000 000; міста-гіганти або 
мегаполіси – більше ніж 1 000 000 осіб. 

Критерії кількості населення для виділення міст в різних країнах 

різні. У Данії – 250 чоловік; Ісландії – 300; Канаді, Малайзії, Шотландії – 

1000; США – 2 500; Південній Кореї – 4 000; Індії, Туреччині, Грузії – 

5 000; Україні, Молдові, Іспанії – 10 000; Росії – 12 000. Є країни в яких 

кількісний критерій не використовують, статус міста визначений 

законодавством (Англія, Болгарія, Польща, Японія). 
У 1949 р. Європейська конференція зі статистики, яка проходила під 

егідою ООН в Празі, рекомендувала вважати містом компактне поселення 
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з мінімальною чисельністю населення 2 000 осіб, причому в разі кількості 

жителів менше ніж 10 000 осіб доля зайнятого в сільському господарстві 

населення не повинна перевищувати 25 % від загальної кількості. 

Компактне поселення численністю понад 10 000 осіб автоматично 

вважають містом.  

В Україні є чотири міста-мільйонери, зокрема, Київ 2 947 402 особи 
(станом на 1.11.2018), Харків 1 447 435 осіб (станом на 01.11.2018), Одеса 

1 011 494 осіб (01.01.2018) і Дніпро 1 000 700 осіб (01.12.2018). Серед 

дуже великих міст (від 500 000 до 1 000 000) можна виділити Донецьк 

918 917 осіб (01.01.2018), Запоріжжя 743 113 особи (01.05.2018), Львів 726 

772 особи (01.01.2018) та Кривий Ріг  629 695 осіб (01.01.2018). 

Суть урбанізації. Виникнення й постійне збільшення площі і 

кількості населення міст, успадкування сільськими поселеннями міських 

ознак, підвищення ролі міст у соціально-економічному розвитку 
суспільства, формування міського населення, що веде специфічний спосіб 

життя, а також «міських» популяцій рослин і тварин становить суть 

процесу, який називають урбанізацією (від лат. urbanus – міський).  

Показник урбанізованності країни або регіону – це частка населення, 

що проживає в містах. Порівняння рівнів урбанізації різних країн 

відбувається з використанням даних національних переписів населення.  

Згідно з дослідженням сьогодні в містах мешкає більше половини 
населення земної кулі (53,5 %), порівняно з 49 % у 2005 р. та 43% в 1990 р. 

Ця частка населення згідно з прогнозами ООН зросте приблизно на дві 

третини до 2050 р. 

Водночас у семи країнах вже нині 100 % населення живе в міських 

районах. Саме вони і зайняли перші місця в рейтингу. Серед них 

виявилися Гонконг, Сінгапур, Бермудські острови, Макао, Кайманові 

острови, Сен-Мартен і Монако.  

Сьогодні найбільш урбанізованими (не враховуючи таких міст-
держав), є Бельгія (99 %), Ісландія (94 %), Кувейт (91 %), Ізраїль (90 %), 

Ліван (87 %), Австралія (85 %), Швеція (84 %).  

Найменші показники урбанізованості (7–10 %) характерні для країн 

Африки, Південної Азії і Карибському басейну. Серед них Тринідад і 

Тобаго, Бурунді, Папуа – Нова Гвінея, Уганда, Малаві, Непал і Шрі-Ланка.  

Європа має один із найвищих у світі рівень урбанізації. Загальна 

частка міського населення у Європі в 2012 р. становила 71 %, водночас у 

країнах ЄС вона становить 72 %. Проте в деяких країнах рівень 
урбанізації є вищим і коливається від 90 до 99 %.  

За класифікацією ООН найбільш урбанізованою є Західна Європа з 

рівнем урбанізації 75 %, яка охоплює 9 країн: Австрію (67 %), Бельгію 

(99 %), Ліхтенштейн (15 %), Люксембург (83 %), Монако (100 %), 
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Нідерланди (66 %), Німеччину (73 %), Францію (78 %), Швейцарію 

(74 %).  

Наступна – Північна Європа – 74 %. До її складу ООН відносить: 

Велику Британію (80 %), Данію (72 %), Естонію (69 %), Ірландію (60 %), 

Ісландію (94 %), Латвію (68 %), Литву (67 %), Норвегію (80 %), 

Фінляндію (68 %), Швецію (84 %).  
На третьому місці – Південна Європа з часткою міських жителів 

70 % і з 15-ма країнами: Албанія (54 %), Андорра (90 %), Боснія і 

Герцеговина (46 %), Ватикан (100 %), Греція (73 %), Іспанія (77 %), Італія 

(68 %), Македонія (65 %), Мальта (100 %), Португалія (59 %,) Сан-Марино 

(84 %), Сербія (59 %), Словенія (50 %), Хорватія (56 %), Чорногорія 

(64 %).  

Східна Європа у складі 10 країн має найнижчий рівень урбанізації – 

64 %: Білорусь (76 %), Болгарія (73 %), Молдова (42 %), Польща (61 %), 
Румунія (55 %), Словаччина (54 %), Угорщина (69 %), Чехія (74 %). В 

Україні нині кожні два жителі з трьох проживають у містах (69 %).  

Рурбанізація (від англ. rural – сільський та урбанізація) – процес 

поширення міських форм та умов життя на сільську місцевість. 

Рурбанізація може полягати в міграції міського населення в сільські 

поселення, розвитку форм господарської діяльності, що характерні для 

міст, у тому числі промисловості, сфери обслуговування та ін. Водночас 
відбувається залучення сільських жителів до міської культури. Крім того 

сільські поселення стають функціональною складовою виробничо-

територіальних систем, що формуються на базі великих міст. 

Активно відбувається процес рурбанізації в економічно розвинутих 

країнах Європи. Кількість населення найбільших міст не зростає, а 

зменшується через те, що урбанізація несе в собі не тільки позитивні, а й 

негативні тенденції (транспортні проблеми, погіршення екології, 

непропорційного збільшення ціни на землю та нерухомість тощо). Як 
наслідок, у Європейських країнах частка міського населення значно 

нижча, ніж у менш розвинутих країнах Азії, Африки та Південної 

Америки. 

Контрурбанізація – соціально-економічні процеси, протилежні 

урбанізації. Теоретичні концепції та практичні заходи, спрямовані на 

обмеження урбанізаційних процесів, ґрунтується на уявленні про 

можливість регулювання суспільного розвитку, зокрема, й росту міст. 

Перевагу надають економічним методам, скерованим на раціональніше 
розміщення галузей економіки, зміну напрямів міграційних потоків, 

розвиток приміських зон. Заходи з контрурбанізації тісно пов’язані з 

регіональною політикою. Контрурбанізація характерна тільки для 

розвинених країн і є процесом, що слідує за урбанізацією. Більшість 

учених схильна вважати контрурбанізацію новою фазою міського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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розвитку. Для деяких країн, що розвиваються, характерними є зміни 

поляризації урбанізації, коли пришвидшено ростуть середні міські 

агломерації та сповільнено – великі. Ці процеси – контрурбанізація в 

розвинених країнах і зміна поляризації в країнах, що розвиваються, – 

пов’язані зі змінним характером потоків міграції. 

Субурбанізація (від лат. sub – під, біля та urbanus – міський) – процес 
зростання і розвитку приміської зони великих міст, унаслідок чого 

формуються міські агломерації. Характеризується вищими темпами 

збільшення кількості жителів приміських поселень і міст супутників 

порівняно з містами – центрами агломерацій. 

Світові міста – ті, функції яких мають планетарне значення. У них 

концентрується виробництво не стільки товарів, скільки інформації, яка 

поширюється в глобальному масштабі. Світовими містами є також 

транспортні вузли зі зручним географічним положенням, великі морські 
порти, значні міжнародні центри з рекреаційними функціями. Головні 

ознаки світових міст, окрім великої людності, – спеціалізація в галузі 

фінансово-управлінських операцій та ділових послуг, інтенсивність 

різноманітних інтернаціональних зв’язків, концентрація штаб-квартир 

транснаціональних корпорацій, банків, юридичних фірм, рекламних 

агентств. Концепція світових міст, яку висунули Дж. Фрідман і Уолфф у 

працях 1982 р. і 1986 p., увійшла до числа класичних. До світових міст 
належать Лондон, Париж, Берлін, Нью-Йорк, Токіо, Сінгапур тощо. В 

Україні ознаки світових міст притаманні Києву, Харкову, Одесі та Львову. 

Мегаполіс – будь-яке місто з населенням понад мільйон мешканців. 

Термін використовують у контексті підвищення значущості поселення. 

Зрештою, мегалополіс є найкомпактнішою формою поселення, яка 

утворюється під час зростання великої кількості сусідніх міських 

агломерацій. Термін утворився від назви давньогрецького міста 

Мегалополь, що утворилось унаслідок злиття більш ніж 35 поселень 
Аркадії. 

Характерні риси мегаполіса: лінійний характер забудови, витягнутої 

уздовж транспортних магістралей; спільна поліцентрична структура, 

зумовлена взаємодією порівняно близько розташованих великих міст; 

порушення екологічної рівноваги між діяльністю людини і природним 

середовищем. 

Сучасний мегаполіс охоплює перехідні одна в одну агломерації 

Бостона, Нью-Йорка, Філадельфії, Балтімора, Вашингтона (звідси його 
більш пізня назва Босваш) і деяких інших загальною площею 170 тис.км2. 

Населення цієї «головної вулиці» країни нараховує близько 50 млн. осіб. 

Інший мегалополіс Чипіт (Чикаго–Пітсбург) сформувався в США на 

південному узбережжі Великих озер унаслідок злиття 35 агломерацій. 

Його площа 160 тис. км2, населення – 35 млн жителів. Найбільш молодий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F
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мегалополіс на заході країни Сан-Сан простягнувся від Сан-Франциско 

через ланцюжок центрів Великої Каліфорнійської долини до Лос-

Анджелеса і далі до Сан-Дієго. Він нараховує 20 млн жителів. 

Найбільший на Землі за кількістю населення мегалополіс Токайдо 

(близько 70 млн осіб) склався на Тихоокеанському узбережжі Японії 

(Токіо–Осака). У ньому зосереджено майже 60 % населення цієї країни і 
2/3 її промислового виробництва. 

У Західній Європі виділяється своїми розмірами Англійський 

мегаполіс (поєднує агломерації Лондона, Бірмінгема, Манчестера, 

Ліверпуля та ін.) і Рейнський (кільцева агломерація Рандстад у 

Нідерландах, Рейн-Рур і Рейн-Майн у ФРН та ін.). Кожний з них містить 

до 30 агломерацій загальною площею близько 50 тис. км2 і з населенням 

по 30–35 млн осіб. Він охоплює суміжні урбанізовані райони п’яти країн: 

Південно-Східну Англію, Рандстад, Рейн–Рур, Бельгійсько-Французький 
(район Антверпен–Брюссель–Лилль) і Паризький. Своєрідний мегалополіс 

виник у 80–90 рр. ХХ ст. на півдні Китаю. Його основу становлять вільна 

економічна зона Шеньчжень з населенням 3,3 млн осіб, Гонконг (5,6 

млн.), який 1 липня 1997 р. повернений Китаю й одержав назву Сянган, 

Чжухай (1 млн жителів), розташований неподалік Макао, і найбільша 

агломерація Південного Китаю Гуаньчжоу з населенням понад 4 млн осіб. 

На початку XXI ст. тут сформувався потужний мегалополіс з населенням 
близько 30 млн осіб. 

Мегалополіси на базі швидкозростаючих агломерацій складаються і 

в інших країнах, що розвиваються. Це Сан-Паулу–Ріо-де-Жанейро–Белу-

Орізонті в Бразилії, Каїр–Александрія в Єгипті, Калькутта–Асансол–

долина р. Дамодар в Індії. 

Навколишнє середовище міста. Місто, як феномен соціально-

економічної активності людини водночас є специфічним середовищем 

його проживання. Воно охоплює всі зовнішні щодо людини або 
суспільства об’єкти, які забезпечують умови його існування і на нього по 

різному впливають. Термін «навколишнє середовище» прийнято 

застосовувати тільки стосовно до людини або людського суспільства, до 

інших організмів використовують поняття «зовнішнє середовище», 

«середовище проживання». Вживання терміна «навколишнє середовище» 

стосовно суб’єкта (тобто навколишнє середовище може бути тільки чиєсь) 

також є безглуздим.  

Навколишнє середовище міста (синоніми – міське середовище, 
урбанізоване середовище) – це частина географічної оболонки 

(глобального середовища, не заселеного людиною і всіма іншими живими 

організмами), обмежена територією, занятою містом, його передмістями і 

пов’язаними з ними інженерними і транспортними спорудами. Міське 
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середовище охоплює природні і штучні компоненти, а також людей і їхні 

соціальні групи.  

Природні компоненти – це об’єкти фізичного середовища існування 

й об’єкти біологічного середовища існування. Фізичне середовище 

(абіотичне) поділяють на повітряне, водне і геологічне. 

Штучні компоненти – це фізичні або духовні об’єкти: предмети, 
засоби і результати діяльності людини як пізнавальної субстанції. Сюди 

належать не тільки житло, виробничі, ділові і культові будівлі, споруди, 

системи комунікацій і життєзабезпечення, знаряддя виробництва і 

предмети домашнього вжитку, технічні засоби переміщення, енергоносії і 

харчові продукти, а також відходи промисловості і життєдіяльності 

(об’єкти штучного техногенного середовища); об’єкти духовно-

культурного середовища – результати прояву людського духу як 

вираження в матеріальній формі (книги, твори живопису, музики, 
скульптури, архітектури, драматургії, фото-, кінематографії і т.п.); не 

існуючі в речовинній формі (ідеї, знаки). Усі об’єкти штучного 

середовища людини в речовинній формі є результатами перетворення 

об’єктів природного середовища.  

Також люди, об’єднані в статевовікові, психологічні, соціальні, 

професійні й етнокультурні групи, які також є компонентами міського 

середовища, становлять соціально-психологічне середовище проживання.  
Міське середовище поділяють на фізичне (абіотичне), біотичне, 

штучно-технічне, штучно духовно-культурне і соціально-психологічне 

середовище.  

Урбосистема формується на основі природної екосистеми, яка 

змінюється і функціонує під впливом техногенних і соціальних чинників. 

До техногенних чинників належать архітектурно-планувальні рішення 

міст, промислове виробництво, транспортні потоки та інші види 

господарської діяльності. До соціальних – управління функціонуванням 
міського комплексу через органи влади і засоби масової інформації, 

демографічні процеси тощо.  

Місто є комплексною системою, до складу якої належать: 

урбоекосистема, тобто система, змінена людиною; природна система 

міського середовища; соціосфера міста, тобто функціонально-

диференційована сукупність людей; техносфера міста чи промисловий 

комплекс. Зокрема соціосфера бере на себе «представлення інтересів» 

природної екосистеми перед техносферою, відповідно обмежуючи її 
негативні дії. 

Класифікація урбосистем України (за Стольбергом Ф. В., 2000 р.) 

така: індустріальні центри; міста-курорти і туристські центри; міста з 

переважанням певної галузі виробництва; портові міста; міста з порівняно 
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благополучною екологічною обстановкою; міста, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи. 

За планувальною структурою міста поділяють: радіальне, 

прямокутне,  лінійне та комбіноване місто. 

Історико-генетична типізація міст України: грецькі міста-колонії 

(VII–V ст. до н.е.), міста Київської Русі, які були центрами князівств, 
торгівлі, ремесел, а також виконували оборонні функції, міста польсько-

литовського періоду (XIV–XVI ст.), міста доби Гетьманщини (XVII–

XVIII ст.), міста, пов’язані з колонізацією південної частини України, 

найновіші міста (ХХ–XXІ ст.). 

За характером виконуваних функцій виділяють такі типи міст 

України: головний адміністративно-політичний, індустріальний, 

науковий, культурний центр – столиця держави – м. Київ; 

багатофункціональні міста – центри адміністративних областей і 
Кримської автономії (25 міст); багатогалузеві промислові центри (Кривий 

Ріг, Маріуполь, Горлівка та ін.); одногалузеві промислові центри (Торез, 

Шостка та ін.); транспортні центри (Здолбунів, Фастів, Козятин та ін.); 

міста – організаційно-господарські, промислові, культурно-освітні 

центри місцевого значення (Стрий, Коломия, Кременець, Ніжин та ін.); 

міста – курортні центри (Моршин, Трускавець, Євпаторія та ін.). 

Міста за ступенем складності народного комплексу: 
монофункціональні (шахтарські; одногалузеві промислові; портові; 

транспортні; курортно-рекреаційні; наукові; релігійні; управлінські 

(організаційно-господарські); культурно-освітні), поліфункціональні. 

Міста за історико-культурним потенціалом: місцевого значення, 

регіонального значення, національного значення, світового значення. 

Література: [4; 9-11; 14; 19; 20; 22; 23-29]. 

                                                                                       Контрольні запитання: 

1. Суть конструктивних та конструктивно-географічних досліджень. 
2. Особливості конструктивно-географічних робіт. 

3. Виділіть основні напрямки конструктивно-географічних досліджень 

урбосистем. 

4. Що таке конструктивно-географічні дослідження урбосистем? Що є 

об’єктами вивчення конструктивно-географічні досліджень урбосистем? 

4. Предмет вивчення та основні завдання конструктивно-географічних 

досліджень урбосистем. 

5. Дайте визначення поняттям «урбосистема» та «урбоекосистема». 
6. Дайте визначення поняттям «сучасне місто» та «стародавнє місто».  

7. Виділіть головні ознаки міста. 

8. Наведіть класифікацію міст України за кількістю мешканців. 

9. Назвіть міста-мільйонери та дуже великі міста України. 
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10. Визначте критерії кількості населення для виділення міст в різних 

країнах. 

11. Дайте визначення поняття «урбанізація». Що таке показник 

урбанізованості країни чи регіону?  

12. Назвіть найбільш і найменш урбанізовані країни світу.  

13. Урбанізованість країн Західної Європи. 
14. Урбанізованість країн Північної Європи. 

15. Урбанізованість країн Південної Європи. 

16. Урбанізованість країн Східної Європи та України. 

17. Що таке «світові міста»? 

18. Які міста є мегаполісами?  

19. Назвіть найвідоміші мегаполіси світу? 

20. Дайте визначення поняттю «контрурбанізація»?  

21. Що таке «рурбанізація»?  
22. Що таке «субурбанізація»?  

23. Дайте визначення поняття «навколишнє середовище міста». 

24. Чим представлені природні компоненти міського середовища? 

25. Що охоплюють штучні компоненти природного середовища? 

26. Як поділяють фізичне середовище існування? 

27. Поділ міського середовища. 

28. Складові урбосистеми. 
29. Подайте класифікацію урбосистем України за Ф. В. Стольбергом. 

30. Виділити міста України за історико-генетичною типізацією. 

31. Виділити міста за планувальною структурою.  

32. Типи міст України за характером виконуваних функцій.  

33. Як поділяють міста за ступенем складності структури 

народногосподарського комплексу? 

34. Як розрізняють міста за історико-культурним потенціалом? 
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ЛЕКЦІЯ 2. Історико-екологічні та планувально-

функціональні аспекти розвитку урбосистем  

2.1. Історія розвитку міст та перспективи урбанізації. 
2.2. Екологічні аспекти урбанізації.  

2.3. Природно-просторові ресурси міста.  

2.4. Міське господарство.  

2.5. Потреба міста в ресурсах.  

2.6. Планувальна структура міста, зонування урбоекосистем та 

генеральний план.  
 

2.1. Історія розвитку міст та перспективи урбанізації 

Сьогодні на Землі налічують приблизно 15 млн людських поселень, 
які перебувають у складному взаємозв’язку з природою. Сила i 

направленість такого взаємозв’язку змінювалися в рiзнi iсторичнi епохи 

залежно вiд розвитку тих або інших форм розселення, темпів зростання 

мiст, їхньої технічної оснащеності i багатьох інших чинників.  

Перші міста на нашій планеті появилися понад 5–6 тис. років тому. 

Це були невеликі компактні поселення людей, об’єднаних загальними 

інтересами: безпека, обробіток землі, скотарство. Символом древнього 

міста була захисна стіна, яка захищала жителів. Населення цих міст 
становило декілька тисяч осіб, а їхня невелика територія була оточена 

пасовищами. Розміри цих поселень зазвичай лімітувались відстанню, яку 

людина могла пройти пішки.  

Виникали стародавні міста зазвичай у долинах і заплавах річок, 

таких як Ніл, Тібр, Євфрат, Інд, Хуанхе, найсприятливіших для 

землеробства і випасу худоби.  

Поліпшені умови життя в цих поселеннях, велика безпека, 

можливість спілкування між людьми поступово активізували зростання 
стародавніх міст. Так почали виникати достатньо великі міста-держави, 

такі як Рим, населення якого до початку нашої ери досягло 1 млн осіб, 

Афіни, Спарта та ін. Ці міста дали людській цивілізації засади державного 

устрою і юриспруденції, культури і мистецтва, військової майстерності і 

виховання молоді.  

Проте це ще не були міста в сучасному розумінні, алише сільськими 

поселеннями з окремими великими будовами, хоча умови життя в них, 
зокрема для еліти, за рівнем зручностей були достатньо комфортними.  

Виділяють три основних типи історичних міст, які різко 

відрізняються між собою рівнем урбанізації:  

1) стародавні міста (до IV ст. до н.е.);  

2) середньовічні міста (V – середина XVII ст.);  
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3) міста нового і новітнього часів (із середини XVIII ст. до наших 

днів).  

Стародавні міста, незважаючи на їхні розміри та значну кількість 

мешканців, навряд чи можна назвати урбанізованими. 

Процес формування урбосистем можна умовно поділити на чотири 

стадії.  
На першій стадії урбанізації, яка тривала до XVI–XVII ст., міщани 

зазвичай використовували місцеві джерела живлення і води, енергію 

водяних і вітряних млинів, коней та інших домашніх тварин, у 

виробництві переважала ручна праця. Відходи, які поступали в 

навколишнє середовище, були здебільшого продуктами життєдіяльності 

людей і худоби. Екологічні проблеми стародавніх міст були пов’язані із 

забрудненням цими відходами джерел водопостачання і, як наслідок, 

періодичними спалахами інфекційних захворювань.  
Друга стадія урбанізації (XVII–XVIII). Ця стадія пов’язана з 

подальшим економічним розвитком, який характеризується інтенсивним 

використанням сільських природних і трудових ресурсів. Вона збігається 

з розвитком сухопутного і водного транспорту, доріг, відкриттям 

можливостей використовування теплової енергії для транспортних і 

виробничих цілей.  

У XVI ст. простежується зростання кількості міст і чисельності 
їхнього населення. На цій стадії рівень дії промислової складової міста на 

навколишнє природне середовище головно не перевищував меж її 

здатності самоочищення.  

Початок третьої стадії урбанізації відноситься до XIX ст. 

пов’язують з промисловою революцією, що ознаменувалася різким 

збільшенням дії на природне середовище. На території міста утворюються 

значні площі штучної поверхні, змінюється ґрунтовий покрив.   

Упродовж тривалого історичного періоду довкола щільного міського 
центру формуються концентричні смуги, які мають різну щільність 

забудови. До 1900 р. першою урбанізованою країною в сучасному 

розумінні стала Великобританія, а до другої половини XX ст. по суті всі 

індустріальні країни перетворилися на урбанізовані.  

Четверта (сучасна) стадія урбанізації. Пришвидшений темп 

урбанізації на сучасному етапі пов'язаний з дальшим розширенням 

енергетичних потреб суспільства, появою і розвитком нових типів 

транспорту, збільшенням системи комунальних послуг, високим рівнем 
комфорту життя, інтелектуального спілкування.  

На межі XX ст. і XXI ст. населення Землі, за даними ООН, досягло 6 

млрд осіб. Водночас темпи зростання населення різко посилилися в другій 

половині XX ст. До цього ж періоду приурочене різке збільшення 
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міського населення, чисельність якого на рубежі століть становила 

близько 3 млрд осіб, тобто майже половину населення Землі.  

Особливістю сучасного етапу урбанізації є збільшення міст, злиття 

близько розташованих міст і селищ у єдиний гігантський міський 

комплекс – мегаполіс. Як уже було зазначено в попередній темі, 

прикладами їх є Нью-Йорк, Бостон і Вашингтон, так званий дельта-поліс у 
трикутнику Амстердам–Брюссель–Кельн, Велика Калькутта, Йокогама–

Токіо та ін. У Україні подібні міські об’єднання були сформовані в 

Донбасі: Горлівка–Донецьк–Макіївка, Краматорськ–Константинівка–

Слов’янськ та ін.  

Крім стадій формування урбосистем, виділяють міста різних епох, 

зокрема: міста стародавнього світу, міста середньовіччя, міста 

абсолютизму, міста індустріальної та постіндустріальної епох.   

Міста епохи стародавнього світу i середньовіччя. Перші поселення 
виникли на Землi 10–12 тис. років тому, коли землеробство поступово 

стало перетворюватися в одне з найважливіших занять людини. Цi 

поселення нараховували 100–150 осіб i були досить вiддаленi один вiд 

одного.  

Міста виникли в V–VI тисячолiттi до н.е. як результат все більш 

сильного територіального розподілу праці, витіснення iз землеробства i 

торгiвлi ремісництва. Розквіт рабовласницького ладу став водночас i 
часом розквіту мiст стародавнього світу. Наприклад, Вавилон (Ассирія), 

Мемфіс (Єгипет) нараховували по 80 тис., Афіни в період правління 

Перикла – 300 тис., Карфаген – 600 тис., а Рим епохи Августа Октавiана – 

1 млн жителів.  

Стародавні міста за невеликим винятком вiдрiзнялися скупченістю 

населення, низьким благоустроєм, великою щiльнiсть забудови, яка 

перевищувала рівень щiльностi населення  в сучасних містах. Міста були 

тісно пов’язані із сільським господарством, у них проживали різні селяни. 
Тиск на природу, що оточувала міста, зростав, ландшафт перетворювався 

з мозаїчного в монокультурний, ерозія ґрунтів ставала звичайним явищем. 

Стародавні міста як осередки культурної, соціальної, торгової та інших 

сфер життя ставали також екологічними шкідниками навколишньої 

мiсцевостi. Вони споживали водні, харчові та iншi ресурси зi значної 

території, не віддаючи нічого взамін.  

Рівень транспортного обслуговування i санітарного упорядкування в 

містах був надзвичайно низьким. Через скупченість споруд, неякісні 
умови для зміни застійних повітряних потоків над сирими низинами, що 

погано провітрювали, нерідко були й спалахи епiдемiй.  

У середньовiччi разом з феодалізмом, що прийшов на зміну 

рабовласницькому ладу, зародився новий тип мiста – мiсто-фортеця, 

оточена могутніми оборонними спорудами.  
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Середньовiчнi мiста поступалися за розмірами поселенням 

стародавнього світу i зрідка нараховували більш декількох десятків тисяч 

жителів. Чисельність найбільш великих з них – Лондона i Парижа – 

досягала у XIV ст., вiдповiдно, 100 i 30 тис. жителів. Водночас гiгiєнiчнi 

проблеми в них були не менш актуальними, i головною загрозою для 

жителів залишалися епiдемiї.  
Мiста абсолютизму й iндустрiальної епохи. Період феодального 

абсолютизму був водночас i періодом накопичення владними родинами  

Європи найбільших багатств. Будували великі резиденції, пишні 

архiтектурнi свiтськi i церковні ансамблі, палаци, парки. У XVII–XVIIІ ст. 

значний розвиток отримало регулярне планування мiста, що 

характеризувалося правильним геометричним малюнком кварталів, i 

особливо – садово-паркове мистецтво. Велику популярність отримав 

садово-парковий комплекс у Версалi – резиденції французьких королів.  
Разом з містами зростала i кількість населення мiст, які були 

водночас важливими адмiнiстративними i господарськими центрами. 

Порівняно з попередніми століттями чисельність населення зросла в 

декілька разів i досягла в найбільших містах того часу (Париж, Лондон, 

Москва та ін.) 200–300 тис. осіб. Особливого значення стали набувати 

заходи, спрямовані на упорядкування природокористуванням. Вiдповiднi 

укази та інструкції, що направлені на охорону лiсiв вiд вирубки, створення 
заповідних гаїв, регламентацію полювання, встановлення місць рибного 

лову, охорону позаміських територій, отримали своє вираження в 

правилах, указах про використання найближчих до мiста територій для 

створення садів. Усі ці заходи, проте, не могли значно оживити міське 

середовище. Санітарний стан мiст, як i раніше, залишався незадовільним.  

Міста індустріальної епохи. Промислова революція, яка набула 

сили в пору географічних вiдкриттiв разом з новими капiталiстичними 

відносинами, привела до бурхливого зростання i розвитку промисловості 
i, як наслідок цього, мiст, у яких передусім виявилися негативні наслідки 

iндустрiалiзацiї i урбанізації.  

Стрімко зростаючи, мiста швидко перевершили своїх попередників – 

до 1800 р. мільйонну границю переступив Лондон, до 1850 р. – Париж, а 

на початок XX ст. в свiтi вже було 12 мiст–мiльйонерiв.  

Скупчена забудова, антисанiтарнi умови в робочих кварталах та 

епiдемiологiчна небезпека в найбільших промислових центрах 

Манчестера, Бiрмiнгема, Ліона залишалися грізним виявом дисгармонії 
людини i природи. Водойми у великих мустах були джерелами шлунково-

кишкових захворювань, що призводило до епiдемiй черевного тифу, 

холери.  

Згодом, завдяки досягненням медицини i гiгiєни, розвитку 

каналiзацiйного i водопровідного господарства ця небезпека була значно 
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послаблена. Проте вже виникла нова, не менш тяжка екологічна проблема 

– прогресуючий розвиток забруднень повітряного, водного басейну, 

ґрунтово-рослинного покриву, деградація природного ландшафту. 

Проблеми посилилися надзвичайною щiльнiсть міських поселень на 

території багатьох країн, що приводило до злиття міських районів у мiськi 

агломерації, обширнi зони з деградованою природою. 
Мiста постiндустриальної епохи. Більш ніж століття тому всього 

5 % населення земного шару проживало в містах (причому більше ніж 2 % 

– у великих з населенням понад 100 тис. осіб).  

Сьогодні кожна третя людина планети – міщанин, міське населення 

в промислово розвинених країнах – Англії, США, ФРН, Нідерландах – 

становить 75–80 %, у великих містах зосереджена чверть міських жителів. 

Процес розвитку сучасних мiст характеризується не тільки їх 

кiлькiсним зростанням. Мiста змінюються якісно – в різних районах Землi 
виникають гiгантськi метрополії, щільність мiст з численним населенням, 

їхні території поширюються на багато сотень км2, поглинаючи сусiднi 

селища й утворюючи гiгантськi агломерації та урбанiзованi райони, які 

мають протяжність на тисячі кілометрів. Як уже було зазначено, в США 

на Атлантичному узбережжі, а також в Японії, Нiмеччинi, Англії, 

Нідерландах сформувалися величезні урбанізовані райони.  

Швидке зростання гігантських урбанізованих районів, що отримали 
назву мегаполiсiв, засвідчує, що в ХХІ ст. цей тип розселення є панівним. 

Особливості взаємодії мiстобудiвних структур з навколишнім 

середовищем більше простежується під час розгляду екологічних аспектів 

ще одного феномену нашого часу – урбанiзацiї. 
 

2.2. Екологічні аспекти урбанізації  

Найчастіше під урбанiзацiєю розуміють зростання мiст i мiського 

населення. Інше визначення цього процесу – багатогранний глобальний 

соціально-економічний процес з поширенням мiського способу життя на 

всю мережу населених місць.  
Урбанiстичнi структури вищого територіального рівня – мiськi 

агломерації, урбанiзованi райони – посилили i поглибили характер 

взаємодії розселення з природним середовищем. Поява групових форм 

розселення зумовила новий етап у взаємовідносинах міста i природи. 

Локальні форми взаємодії урбанізованого i природного середовища, 

характернi для автономних мiст, призвели до осередкового порушення 

середовища, порівняно неширокого кільця природних комплексів навколо 
мiст. Групові форми розселення взаємодіють з природою по-іншому – 

локальні форми взаємодії поступаються місцем регіональним формам, що 

характеризуються великими змінами в природному середовищі, 
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поширенням i концентрацією антропогенних навантажень на обширних 

територіях.  

Рiзноманiтна дiяльнiсть людини, що пов’язана з перетворенням 

природи, виходить за межi території безпосередньої забудови i впливає на 

всі компоненти живої природи. Найбільш обширнi критерії сили 

антропогенного тиску на природне середовище в межах урбанізованих 
територій – це величина міста або агломерації, щiльнiсть населення або 

забудови, господарський профіль урбанізованого утворення. Екологiчнi 

характеристики урбанізованого району за високого рівня зближеностi 

агломерацій мiж собою значно гірші, ніж в окремої агломерації через 

ефект накладення антропогенних навантажень на одну територію.  

Унаслідок значної концентрації техногенних навантажень у великих 

містах i міських агломераціях, безповоротного порушення в них водно-

земельного режиму, примiтивностi i нікчемності продуктивності 
урбоценозiв навіть в добре упорядкованих озеленених поселеннях 

швидкість антропогенних впливів завжди буде перевищувати темпи 

адаптації до цих впливів природного середовища.  

Щоб цього не відбувалося на обширних територіях, потрібно 

забезпечити природному середовищу загалом й окремим його 

компонентам рівноважний стан, тобто регенерацію чистої води, повітря, 

ґрунтового покриву, окремого ландшафту, екосистем, бiоценозiв. 
Бiологiчна неспроможність «урбоценозiв» повинна постійно 

компенсуватися продуктивнішими біогеоценозами.  

Урбанізоване середовище i природа – поняття, що протистоять, але 

не виключають одне одного, оскільки в них є одна важлива загальна 

властивість, яка випливає із соціальної суті людини – велике мсто i 

природа необхiднi людині однаково.  

Урбанiзацiя – об’єктивний процес, i намагатися повернути його 

назад безглуздо. Однак важливо визначити межi розвитку урбоценозiв i 
дослідити їхні зв’язки з біогеоценозами.  

Урбанiзацiя – це результат науково-технічної революції, одна з 

найважливіших передумов її подальшого розвитку. Розширення 

неконтрольованого процесу урбанiзацiї на всю територію окремих країн i 

великих регiонiв неминуче спричинить порушення нормальної діяльної 

бiогеоценотичного покриву планети. Тому важливо забезпечити 

збереження i кількість природних багатств, здатних відтворювати біомасу, 

харчову сировину, чисте повітря, воду, фауну, задовольняти потреби 
людини у відпочинку.  

Процес урбанiзацiї сприяє збереженню обширного природного 

ландшафту за межами урбанізованих зон. 3 іншого боку, міста 

зумовлюють проблеми відпочинку в природі, а цей відпочинок, що 
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зумовлений потребою людини в комфорті, робить необхідною 

урбанiзацiю зон відпочинку.  

Отже, вплив урбанiзацiї на природу далеко не однозначний. Природу 

можна зберегти, лише подолавши негативні наслідки i використавши 

переваги цього процесу.  
 

2.3. Природно-просторові ресурси міста  

Соціальний аспект трансформації села в місто полягає головно у 
формуванні організованого соціального ядра і початку соціального 

розподілу праці. Стосовно природи, як стверджує Л. Мамфред, у містах 

виявляється тенденція до «зміни, знищення або заміни звичайних умов» 

місцевості штучними, які посилюють владу людини і створюють ілюзію її 

повної незалежності від природи. 

Сьогодні природне середовище міста якісно змінюється, 

зумовлюючи негативні екологічні і соціальні наслідки. Міста 
розростаються в бік передмість і витісняють природні ландшафти.   

Розростаючись по горизонталі, сучасне місто водночас росте і вгору. 

Фізична маса його споруд на одиницю площі не менша, а значно більша 

від щільно забудованих кварталів середньовічного міста.   

Отже, сьогодні місто, яке формувалося віками, переросло в міську 

агломерацію, тобто стало головним осередком системи розселення.  

Це урбанізовані структури, об’єднані функціональними і 

просторовими зв’язками на базі природного середовища. Агломерація в 
межах країни, мікрорегіону та регіону характеризується функціональними 

зв’язками, які формувались унаслідок виробничої діяльності і 

невиробничих стосунків.  

В умовах науково-технічної революції місто зберігає своє значення, 

оскільки інтенсифікація всього суспільного виробництва значною мірою 

продовжує спиратися на міську концентрацію і на виробничу функцію 

міського середовища. За цих умов ще швидше розширюється урбанізоване 

середовище, інтенсифікується його дія на природу. Це зумовлено, по-
перше, приростом населення, головно міського, розвитком технологій, які 

потребують розширення простору, а отже, ареалу населення, виробництва 

засобів інформації та комунікацій. По-друге, це пояснюють поширенням 

міського способу життя, і передусім небаченим ростом просторового руху 

населення, а простір людині необхідний не лише для розвинутого 

виробництва, а й для забезпечення фізичної і духовної гармонії.  

Проблема сучасних великих міст посилюється через нестачу 
природно-просторових ресурсів. Якщо раніше їх розглядали як фізичний 

простір, який потрібно подолати, то сьогодні набувають великої цінності у 

відтворенні трудового і культурного потенціалу особистості.  
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Ідея міст-садів у багатьох капіталістичних та міст-супутників у 

соціалістичних країнах привела до того, що в околицях великих міст 

виросли нові міста, витіснивши природні ландшафти, до яких так тяглися 

їхні мешканці. 

 

2.4. Міське господарство 

До складу об’єктів міського господарства входять споруди, а також 

підприємства, які їх експлуатують та організації, які забезпечують 

функціонування міста як складної соціально-еколого-економічної 

системи. До них належать мережі водопостачання, водовідведення, 

енергозабезпечення, зв’язки, газопостачання і теплопостачання, 

впорядкування і санітарне прибирання міської території, міський 

транспорт, а також міські водойми і зелені насадження.  

Чим більше місто, тим складніше система організації його 
господарства і тим більше залежне від нього життєзабезпечення його 

мешканців. Однією з головних задач міського господарства є створення 

сприятливого екологічного середовища.  

Водопостачання повинне забезпечити цілодобову подачу води 

населенню і промисловим підприємствам у необхідній кількості і за 

якістю, яка відповідає вимогам державного стандарту.  

У цілях захисту річок, струмків і водоймищ від забруднення і 
засмічення скидання стічних вод у них повинне бути заборонене, а 

найзабрудненішу частину поверхневого стоку в початковий період дощу 

потрібно по системах водовідведення подавати на загальноміські очисні 

споруди.  

Навколо міських водних об’єктів мають бути сформовані захисні 

прибережні смуги. Прибережні і береги міських водних об’єктів повинні 

зміцнюватися й упорядковуватися.  

Санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів і внутрішньо-
квартальних територій сприяє зменшенню забрудненості дощових вод, 

знижує запорошену повітряного басейну, поліпшує загальну екологічну 

обстановку в місті. З санітарним прибиранням міських територій 

безпосередньо пов’язане своєчасне видалення твердих побутових відходів 

(ТПВ).  

Для збору і тимчасового зберігання ТПВ організовують спеціальні 

місця з твердим покриттям, що дає змогу уникнути забруднення ґрунту. 

Вивіз накопичених ТПВ здійснюють організації, що мають спеціально 
призначений для цього автотранспорт.  

Полігони для поховання ТПВ (звалища), розташовані зазвичай у 

приміській зоні, займають значні площі земельних ділянок, потребують 
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облаштування санітарно-захисних зон розміром до 500 м, слугують 

потенційними джерелами забруднення підземних вод.  

Якщо рух міського електротранспорту супроводжується тільки 

підвищеним вторинним пилоутворенням, то експлуатація транспорту, 

оснащеного двигунами внутрішнього згорання, призводить до викидів в 

атмосферу продуктів згоряння, що містять такі шкідливі речовини, як 
чадний газ, оксиди Нітрогену, з’єднання Плюмбуму, Сульфуру, сажу, 

бензипірин та інші компоненти.  

Сьогодні питома вага автотранспорту в забрудненні повітря 

центральної частини великих міст досягає 70 % і більше. У цілях захисту 

повітряного басейну від викидів автотранспорту створюють об’їзні 

автодороги для пропуску транзитного потоку, будують транспортні 

розв’язки в двох і більш рівнях, формують зони провітрювання і пішохідні 

зони, забороняють в’їзд вантажного автотранспорту в центральну частину 
міста, ремонтують і реконструюють проїжджу частину, пред’являють 

підвищені вимого до роботи автотранспортних двигунів і якості палива.  

Виняткова роль у формуванні екологічно сприятливого міського 

середовища належить зеленим насадженням. У містах України їхня площа 

займає від 15–20 % до 50–60 % міської території. Важливе екологічне і 

рекреаційне значення мають зелені пояси навколо міст.  

Отже, міське господарство є винятково важливим 
багатофункціональним інструментом, спрямованим на забезпечення 

екологічно сприятливого середовища проживання міського населення.  
 

2.5. Потреба міста в ресурсах  

Пришвидшення процесу урбанізації супроводжується наростаючими 

потребами в природних ресурсах. Містам, які збільшуються, потрібно все 

більше продуктів живлення, води й енергії.  

Потреби сучасного міста значні, і передусім йому потрібна 

територія. Місто відбирає її у природи шляхом перевлаштування 

природних ландшафтів, будівництва житлових масивів, прокладання 
вулиць і магістралей, споруди аеропортів, вокзалів тощо. Це 

супроводжується вирубкою лісів, засипанням боліт і ярів, регулюванням 

стоку річок, створенням водосховищ. Орієнтовно площа міста з 

населенням 1 млн осіб становить 200 км2.  

Природною потребою людей є повітря. Місто з населенням 1 млн 

осіб має потребу приблизно в 3 млн т кисню в рік. Надходження його в 

атмосферу відбувається завдяки фотосинтезу, який здійснює фітопланктон 
океану і масиви лісів. Навіть у разі інтенсивного озеленення міської 

території і наявності власних водних об’єктів міські можливості 

відтворення Оксигену значно нижчі за потреби, а цього може досягти 
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лише завдяки рослинності і водної поверхні неурбанізованих просторів, 

загальна площа яких у 20–30 разів перевищує міську територію.  

Потребу мільйонного міста у воді оцінюють в 400–500 млн м3/год. 

На території міста не може сформуватися така кількість поверхневого 

стоку, а запасів підземних вод, зазвичай, недостатньо. Природно, що місто 

одержує воду з річок, водосховищ та озер, водозбірний басейн яких у 
декілька разів перевищує його власну територію.  

Мільйонне місто має потребу у великих кількостях їжі. Добова 

потреба людини в ній становить від 1 до 2 кг. Для міста в 1 млн жителів 

потрібно щодня завозити і виробляти на місці біля 2 тис. т продовольства, 

або 35 залізничних вагонів у день. Для виробництва такої кількості їжі 

потрібно, залежно від якості живлення і родючості ґрунтів, у середньому 

близько 0,2 га сільськогосподарських земель на людину, або близько 2 

тис. км2 для мільйона городян, що на порядок перевищує площу самого 
міста.  

Місто потребує значної кількості енергії. Орієнтовно ця потреба 

може бути оцінена в 10 кг умовного палива на людину в добу, тобто для 

мільйонного міста – 10 тис. т, або більше ніж 150 вагонів умовного палива 

щоденно. З’ясовано, що зростання споживання енергії на промислові і 

комунальні потреби випереджає зростання міського населення і становить 

5–6 % у рік. Основні джерела енергії для міста – це теплові, атомні й 
гідравлічні електростанції. До кінця XX ст. стало очевидним, що запаси 

традиційних джерел енергії наближаються до вичерпання, і для виходу з 

прийдешньої глобальної енергетичної кризи людство освоює нові види 

енергії.  

Сучасне місто потребує рекреаційних ресурсів, тобто місць і споруд 

для відпочинку міщан. Внутрішні рекреаційні можливості міста у вигляді 

приміських зелених зон, скверів, парків, водоймищ становлять у різних 

містах, за наявними оцінками, від 10–15 % до 50–60 % його загальної 
території. Проте цієї площі недостатньо для рекреації, тому площа 

рекреаційних зон повинна в 5–10 разів перевищувати власну територію 

міста.  

Отже, територія, що забезпечує мінімально необхідні потреби 

мільйонного міста в повітрі в 20, у воді, їжі й рекреації в 10 разів 

перевищує територію самого міста.  

Задоволення потреб міст, які збільшуються, у воді, їжі, енергії, 

рекреації та інших ресурсах потребує найближчими роками якісної зміни 
технологій їхнього отримання і використовування. Це стосується 

передусім скорочення забору води з природних джерел шляхом зниження 

водоспоживання виробництв і збільшення повторного використовування 

води, зниження питомої енергоємності у всіх сферах людської діяльності, 

підвищення врожайності сільськогосподарських угідь і рекультивації, 
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розвитку нових форм рекреації і формуванню психології життя «без 

надмірностей». Такий напрям технологічного і соціального розвитку 

суспільства диктується ресурсними обмеженнями нашої планети.  

 

2.6. Планувальна структура міста, зонування урбоекосистем та 

генеральний план  

Планувальна структура міста – це взаємне розташування основних 

функціональних зон і систем зв’язків між ними. По суті, це основа міста, 

яка визначає транспортну силу, зовнішній вигляд міста і відображено в 

його генеральному плані (Кучерявий, 2001). 

Планувальна структура міста утворюється основними елементами 

міста, до яких належать: житлові будинки, об’єднані в житлові 

мікрорайони і квартали; будівлі адміністративно-громадських закладів, 

заклади і підприємства культурно-побутового обслуговування населення; 
позаквартальні зелені насадження (парки, сади, бульвари, сквери) і 

спортивні споруди загального користування; вулиці, площі, набережні, 

мости і тунелі; промислові підприємства; пристрої зовнішнього 

транспорту: залізничного, водного, повітряного, автодорожнього; 

комунальні підприємства і споруди: засоби міського транспорту, міського 

водопроводу і каналізації, електростанції і теплоцентралі, газові заводи; 

кладовища і крематорії; водоймища природні й штучні; санітарно-захисні 
зони. 

Для створення зручних і сприятливих санітарно-гігієнічних умов 

проживання населення проводять функціональне зонування міської 

території або урбоекосистеми, що визначає раціональне взаємне 

розміщення окремих елементів міста. 

Функціональне зонування урбоекосистеми: 

1. Сельбищна зона – територія, призначена для житла. В її межах 

розташовані мікрорайони і житлові квартали, культурно-побутові 
підприємства, окремі нешкідливі виробництва, майданчики, об’єкти 

озеленення, склади, транспортні об’єкти, резервні території. 

2. Промислова зона – це промислові підприємства, культурно- 

побутові установи, які їх обслуговують, площі, зелені насадження. 

3. Санітарно-захисна зона – земельні ділянки із зеленими 

насадженнями завширшки 50–100 м, які захищають сільбищні території 

від шкідливого впливу промисловості й транспорту. 

4. Транспортна зона – об’єкти зовнішнього транспорту (водного, 
повітряного, залізничного). 

5. Складська зона – територія різного роду складів. 

Сельбищна, виробнича, транспортна, складська зони із супутніми їм 

санітарно-захисними зонами становлять забудовану територію міста. Поза 
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забудованою територією, але в межах міста, розміщуються міські 

лісопарки, міські комунальні підприємства і пристрої (розсадники, 

водозабірні й очисні споруди міського водопроводу, очисні споруди 

міської каналізації, утилізаційні заводи, резервні території, які 

використовують іноді з сільськогосподарськими цілями, кладовища та 

крематорії тощо), які за експлуатаційними і санітарно-гігієнічними 
умовами не можуть бути розміщені в забудованій частині міста. 

Основним ядром, навкруги якого створюють план міста, є 

загальноміський центр. Його розміщують центрально щодо всієї 

забудованої території міста, поблизу від перехресть основних 

магістральних вулиць, що з’єднують центр з іншими важливішими 

пунктами тяжіння населення. 

Велику роль у формуванні планувальної структури міста відіграють 

масиви зелених насаджень і водні простори. Під час розміщення міста на 
обох берегах річка часто стає однією з основних композиційних осей 

плану міста. У разі великої ширини річки, зазвичай, місто розташовують 

на високому її березі. Чим ширша річка і чим менше місто, тим 

доцільніше розвивати його на одному березі річки, щоб уникнути 

спорудження дорогих міських мостів та ускладнення інженерного 

обладнання міста (водопроводу, каналізації, мереж теплофікації, 

газифікації та ін.). 
Процес формування плану міста залежить від багатьох чинників: 

наявність природних водоймищ (море, озеро, річка); рельєфних умов 

місцевості (складний пересічений рельєф, наявність ярів); розвиток 

добувної промисловості на базі місцевих корисних копалин; наявність 

цілющих мінеральних джерел та ін. Унаслідок впливу будь-якого одного 

або декількох із цих чинників план міста може набувати тієї чи іншої 

форми. 

У планувальній практиці розрізняють такі форми плану міста: 
компактну; розчленовану, що виникає за наявності річки або залізниці; 

розосереджену з майже рівновеликими житловими масивами, властиву 

районам добувної промисловості; розосереджену з виділенням 

переважаючого за своєю величиною основного житлового масиву; 

розчленовано-лінійну в разі розташування міста на березі великої річки; 

лінійну, що виникає внаслідок лінійно-паралельного зонування 

промисловості й житла і способу розвитку міста, лінійну. 

Крім класифікації урбоекосистем за функціональним зонуванням,  
можна виділити:  

1) ландшафтно-функціональне зонування урбоекосистеми 

(Кучерявий, 1991); 

2) зонування урбоекосистем за рівнем антропогенно трансформації 

біогеоценозів (Сметана, 2003); 
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3) зонування урбоекосистем за рівнем гемеробій (окультуреності) 

біогеоценозів (Кучерявий, 2001); 

4) зонування урбоекосистеми за характером забудов 

(Кучерявий, 2001); 

5) зонування урбоекосистем за характером забудов і типом 

насаджень (Станкевич, 2001); 
6) зонування паркових урбоекосистем (Кучерявий, 2001); 

7) зонування урбоекосистем за характером забудов, типом 

насаджень і характером девастованості (Лаптєв, 1998); 

8) зонування урбоекосистем за градієнтом урбопресу 

(Шрубович, 2001); 

9) зонування урбоекосистеми за градієнтною ординацією 

бiогеоценотичного покриву (Кучерявий, 2001); 

10) зонування урбоекосистеми за здатністю до саморегульованості 
(Кучерявий, 2001). 

Ландшафтно-функціональне зонування урбоекосистем (Кучерявий, 

1991): селітебні (в межах житлової забудови); індустріальні (представлені 

різними підприємствами); комунікаційні (автодороги, залізниці, лінії 

електропередач, трубопроводи); девастовані (кар’єри, відвали, терикони, 

звалища); агрокультурні (польові, лучні, садові); лісогосподарські 

(закритого та відкритого простору); рекреаційні (лісопаркові, лучно-
паркові, гідропаркові). 

Зонування урбоекосистем за рівнем антропогенної трансформації 

біогеоценозів (Сметана, 2003): природні біогеоценози (степові або лісові 

біогеоценози); антропоценози (деградовані степові (лісові) біогеоценози, 

штучні лісові біогеоценози, агробіогеоценози; техноценози (біогеоценози 

кар’єрів, біогеоценози відвалів, біогеоценози шламосховищ, біогеоценози 

промділянок). 

Зонування урбоекосистем за рівнем гемеробії (окультуреності) 
біогеоценозів (Кучерявий, 2001): агемеробні; олігогемеробні 

(моноокультурені); мезогемеробні (середньоокультурені); еугемеробні; 

полігемеробні; метагемеробні. 

Зонування урбоекосистем за характером забудов (Кучерявий, 2001): 

зона забудови і промислових виробництв, де відбувається постійне 

порушення ґрунтового покриву; зона старого міста із сильно 

витоптуваними місцезростаннями у дворах, на дорогах і газонах; зона 

малоповерхової забудови зі значною кількістю рудеральних 
місцезростань: вигонів, узбіч доріг, пустирів, закинутих садів; промислова 

зона з елементами малоповерхової забудови, яка охоплює різноманітні 

типи рудеральних місцезростань. 

Зонування урбоекосистем за характером забудов і типом 

насаджень (Станкевич, 2001): центр, стара забудова, новобудова, 
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індивідуальна забудова, прирічковий біотоп, парк, лісопарк. 

Зонування паркових урбоекосистем (Кучерявий, 2001). У парковій 

рослинності виділяють саморегульовані (в залежності від розташування, 

представлені всіма типами рослинності – від болотної до лісової) та 

керовані (газони, квітники, огорожі, боскети, об’єкти топіарного 

мистецтва, декоративні біогрупи, стави і струмки з їхньою рослинністю) 
рослинні угруповання. Виділено дев’ять груп культурфітоценозів: 

Сільвоценози, Фрутоценози, Пратоценози, Стриптоценози, Флоріценози, 

Помологоценози, Акваценози, Агроценози, Вітаценози. 

Зонування урбоекосистем за характером забудов, типом насаджень 

і характером девастованості (Лаптєв, 1998): лісові та лісопаркові масиви 

приміської зони; міські парки, сади, сквери; житлові масиви старої 

забудови; житлові масиви сучасної забудови; на територіях промислових 

підприємств і санітарно-захисних зон, навколо них; автотранспортні 
системи; на намивних пісках; на кар’єрних виробках; яружно-балкові 

системи і природні відшарування. 

Зонування урбоекосистем за градієнтом урбопресу (Шрубович, 

2001): еталонні (фонові) екосистеми; паркові урбоекосистеми; 

урбоекосистеми бульварів (старих і новостворених); острівні 

урбоекосистеми («вікна асфальту з поодинокими деревами», квіткові 

клумби); зони самовідновлення техногенних біотопів (зарослі стінки 
кар’єрів, промислові сміттєзвалища, будівельні майданчики). 

Зонування урбоекосистеми за градієнтною ординацією 

біогеоценотичного покриву (Кучерявий, 2001). Пересуваючись від 

приміських лісів до центру міста, можна виділити чотири еколого-

фітоценотичні пояси (ЕФП): I – ЕФП – приміські ліси, луги, болота, 

водойми (їм відповідають біогеоценози першого і другого класів гемеробії 

– агемеробні, олігогемеробні); II – ЕФП – міські парки і лісопарки, 

лугопарки, гідропарки, великі зелені масиви різного призначення 
(біогеоценози третього класу гемеробії – мезогемеробні); III – ЕФП – сади 

і сквери (четвертого класу гемеробїї-еугемеробні); IV – ЕФП – вуличні 

посадки, насадження промислових підприємств (біоценози п’ятого і 

шостого класів гемеробії – полі – та метагемеробні). 

Процес гемеробії змінює спонтанний природний рослинний покрив, 

перетворюючи спочатку в окультурений (мезогемеробний), а потім – у 

культурний (еугемеробний); постійно супроводжується формуванням 

рудеральних рослинних угруповань. 
Зонування урбоекосистеми за здатністю до саморегульованості 

(Кучерявий, 2001): окультурені біогеоценози в межах міста і його 

приміської території виявляють зональний характер, керований 

(регульований) людиною; рудеральні біогеоценози мають азональний 

характер, тобто є процесом саморегульованим і немовби полярним 
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гемеробії – дегемеробним; бульвар – обсаджена деревами широка міська 

алея посередині вулиці; сквер – невеликий громадський сад у місті, селі, 

селищі; парк – великий сад або гай для прогулянок з алеями, квітниками, 

здебільшого з обладнанням для відпочинку і розваг. 

Генеральний план. Сучасна містобудівна діяльність має плановий 

характер. Будь-яке місто мусить мати генеральний план розвитку, проекти 
детального планування й забудови житлових і промислових районів, 

міського центру, зон відпочинку, а також комплексні схеми розвитку 

транспортних й інженерних систем, озеленення, проекти забудови й 

благоустрою вулиць, площ і набережних. Без необхідного складу 

містобудівних проектів всіх видів і рівнів у місті не можна розміщувати й 

будувати жоден архітектурний об’єкт чи інженерну споруду.  

У процесі розвитку місто має дві альтернативи – спонтанний або 

планомірний розвиток. Перша часто призводить до конфліктних 
планувальних ситуацій. Протидіяти цьому, знаходячи найефективніші 

шляхи розвитку, повинна система управління містобудуванням (у тому 

числі містобудівне проектування), яка покликана сприяти 

передбачуваності й планомірності розвитку міста.  

Планувальні схеми, що володіють здатністю до розвитку й 

гнучкістю, поєднані поняттям відкритої архітектурно-планувальної 

структури. До них належить, наприклад, схема міста з паралельним 
розміщенням основних функціональних зон, що сприяє значному 

розвитку зі збереженням основного прийому поєднання функціональних 

елементів. Поряд з певними конфігуративними ознаками, що надають 

гнучкості, відкриті архітектурно-планувальні структури характеризуються 

наявністю містобудівних резервів. 

Генеральний план – це містобудівна документація про містобудівне 

планування розвитку території міських і сільських поселень. Генеральний 

план є основою для: визначення напрямків і меж розвитку територій 
міських і сільських поселень; зонування територій; розроблення й 

розвитку інженерної, транспортної і соціальної інфраструктур; 

обґрунтування містобудівних вимог до збереження об'єктів історико-

культурної спадщини й особливо їхніх природних територій, які 

підлягають охороні.  

Генеральний план містить аналітичний блок і блок проектної 

пропозиції. Кожен з них містить у собі графічні матеріали у вигляді карт 

(схем) і текстову частину. Серед обов’язкових схем у складі генплану 
передбачені: схема об’єктів електро-, тепло-, газо- і водопостачання 

населення в межах міста; схема автомобільних доріг загального 

користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд у межах 

населених пунктів; схема використання території муніципального 

утворення зі зображенням меж земель різних категорій, іншої інформації 
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про використання відповідної території; схема меж територій об’єктів 

культурної спадщини; схема меж зон з особливими умовами використання 

територій; схема меж територій, де є небезпека виникнення надзвичайних 

ситуацій природного або техногенного характеру; схема меж зон 

негативного впливу об'єктів капітального будівництва місцевого значення 

у випадку розміщення таких об’єктів; схема планованих меж 
функціональних зон з відображенням параметрів планованого розвитку 

таких зон; схеми із зображенням зон планованого розміщення об'єктів 

капітального будівництва місцевого значення; карти (схеми) планованих 

меж територій, документація з планування яких підлягає розробці у першу 

чергу; схема існуючих і планованих меж земель об’єктів промисловості, 

енергетики, транспорту, зв’язку.  

Генеральні плани міст і поселень у різних країнах мають інші назви, 

склад, функції і правовий статус. На Україні, як у багатьох країнах Заходу, 
генплан як юридичний документ має рекомендаційний характер, тобто не 

є джерелом містобудівного права. На рівні міста таким є правила 

землекористування й забудови разом з обов’язковою графічною частиною 

(зоні, схеми регламентів).  

Література: [4; 6; 9; 11; 14; 19; 22; 26]. 

                                                                                       Контрольні запитання:   

1. Коли утворилися перші міста? Назвіть їх. 
2. Наведіть три основні типи історичних міст. 

3. Схарактеризуйте першу стадію урбанізації. 

4. Дайте характеристику другій стадії урбанізації. 

5. Суть третьої стадії урбанізації. 

6. Схарактеризуйте четверту (сучасну) стадію урбанізації. 

7. Міста епохи стародавнього світу i середньовіччя. 

8. Міста абсолютизму й iндустрiальної епохи.  

9. Міста постiндустріальної епохи. 
10. Екологічні аспекти урбанізації. 

11. Природно-просторові ресурси міста.  

12. Об’єкти міського господарства. 

13. Потреба міста з населенням 1 млн осіб у повітрі та воді. 

14. Потреба міста з населенням 1 млн осіб у їжі, енергії та рекреаційних 

ресурсах. 

15. Структура міського господарства. 

16. Що таке планувальна структура міста? 
17. Основні елементи міста, за якими утворюється планувальна структура. 

18. Функціональне зонування урбоекосистеми. 

19. Сельбищна та санітарно-захисна зона міста. 

20. Складська, промислова і транспортна зона міста. 
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21. Ландшафтно-функціональне зонування урбоекосистеми 

(Кучерявий, 1991). 

22. Зонування урбоекосистем за рівнем антропогенно трансформації 

біогеоценозів (Сметана, 2003). 

23. Зонування урбоекосистем за рівнем гемеробій (окультуреності) 

біогеоценозів (Кучерявий, 2001). 
24. Зонування урбоекосистеми за характером забудов (Кучерявий, 2001). 

25. Зонування урбоекосистем за характером забудов і типом насаджень 

(Станкевич, 2001). 

26. Зонування паркових урбоекосистем (Кучерявий, 2001). 

27. Зонування урбоекосистем за характером забудов, типом 

насаджень і характером девастованості (Лаптєв, 1998). 

28. Зонування урбоекосистем за градієнтом урбопресу (Шрубович, 2001). 

29. Зонування урбоекосистеми за градієнтною ординацією 
бiогеоценотичного покриву (Кучерявий, 2001). 

30. Зонування урбоекосистеми за здатністю до саморегульованості 

(Кучерявий, 2001). 

31. Форми плану міста. 

32. Генеральний план міста. 

33. Виділіть обов’язкові схеми у складі генерального плану. 
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ЛЕКЦІЯ 3. Ландшафтно-екологічна основа міста  

3.1. Міський ландшафт.  

3.2. Генезис міського ландшафту.  

3.3. Історико-стильові особливості озеленення як засіб формування 

культурного ландшафту.  
3.4. Стилі і напрямки садово-паркового будівництва XX  ст. та 

функціональні міські ландшафти.  
 

3.1. Міський ландшафт  

У побутовій мові слово «ландшафт» (краєвид) мало ширше 

значення, головно як носій естетичної цінності якоїсь ділянки Землі. У 

цьому випадку ландшафт розглядають з двох позицій – географічної і 

ландшафтно-архітектурної (природної та антропогенної).  

Для географа географічний ландшафт – це однорідна за умовами 
розвитку природна система, основна категорія територіального поділу 

географічної оболонки (в широкому розумінні синонім природного 

територіального комплексу будь-якого рангу), що складається із 

морфологічних частин, або елементів (місцевостей, урочищ, фацій) і 

компонентів (гірська порода, ґрунтовий шар, гідрологія, клімат, 

рослинний і тваринний світ тощо).  

Для ландшафтного архітектора ландшафт – об’єкт гармонійного 
поєднання природного й антропогенного начал з метою створення 

культурного ландшафту, догляду за ним.  

Літогенна основа, рельєф, ґрунти, клімат, водні об’єкти, рослинний 

покрив зазнали докорінного перетворення, хоча регіональні та зональні 

закономірності розвитку ландшафту залишились майже незміненими. 

Тому особливе значення набуває питання регіональної природно-

екологічної гармонії, пошук спонтанних зразків, можливо, форм, які вже 

хоч і трансформувалися, але зберігають природний вигляд ландшафтів. 
 

3.2. Генезис міського ландшафту  

Вивчення перетворень природного ландшафту в антропогенний на 

тлі минулих цивілізацій можна звести до таких напрямів:  

1) дослідження просторового взаємозв'язку в різні історичні періоди 

розвитку міста;  

2) встановлення співвідношення між порушеними і непорушеними 

компонентами ландшафту та диспропорціями їхнього розвитку, які 

виникають;  
3) аналіз впливу перетворених ландшафтів на рівень екологічної 

рівноваги.  
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Природний ландшафт пройшов три стадії розвитку: первісну, 

натуральну і культурну.  

Первісні ландшафти трапляються сьогодні зрідка. Це невеликі 

включення в інші, антропогенізовані ландшафти, які потребують 

особливої охорони. Натуральний ландшафт – це перший етап 

перетворення людиною первісного ландшафту, характеризується 
переважанням природних елементів над антропогенними. Первісний 

ландшафт на шляху до натурального змінювався інтегровано за стадіями 

розвитку цивілізації з певною хронологією: збиральна, мисливська, 

скотарська і примітивна сільськогосподарська цивілізація. 

Культурний ландшафт формується на місці первісного, або 

натурального ландшафту. Культурним ландшафтом називають такі 

новоутворення, в яких здійснені людиною зміни можуть утримуватися 

тільки її силами, і коли людська діяльність відповідає характеру 
природного середовища і законам його розвитку. В іншому разі 

утворюються акультурні ландшафти, які появляються там, де людина 

внаслідок неусвідомлених дій або у корисних цілях порушує природну 

рівновагу складних фітоценозів.  

Культурні ландшафти можна розподілити на сільськогосподарські, 

міські урбанізовані та індустріальні. Така генетична послідовність 

характерна для ландшафтів сучасних великих міст. 
Аналізуючи генезис ландшафту міста, вчені дійшли до таких трьох 

головних висновків:  

1. Культурний ландшафт є продуктом господарської діяльності 

людини. На формах ландшафту позначаються рівень людської цивілізації, 

суспільно-економічні відносини й естетична складова того чи іншого 

періоду суспільного розвитку.  

2. Зміни ландшафту відбуваються внаслідок трьох головних причин, 

які можуть діяти одночасно або окремо:  
а) стихійні – спонтанність забудови;  

б) функціональні – пізнавальне цілеспрямоване перетворення 

ландшафту з урахуванням інтересів господарської діяльності;  

в) естетичні – відповідає естетичним потребам і нормам, які 

простежуються в суспільстві.  

3. Послідовність: зміни типів ландшафтів можуть бути 

прогресивними і регресивними. Розвиток ландшафту має послідовний 

характер: первісний – натуральний – культурний. Культурний ландшафт 
не може відразу відновитися в натуральний. Спочатку він має пройти 

стадію культурного гармонійного ландшафту, а тільки після цього можна 

створити натуральний ландшафт.  
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3.3. Історико-стильові особливості озеленення як засіб 

формування культурного ландшафту  

Озеленення в містах від їхнього зародження і до сьогоднішнього дня 

репрезентоване двома напрямами: городнім утилітарним і декоративним 

садівництвом. Часто ці напрями доповнюють один одного, виконуючи 

водночас дві функції – утилітарну та естетичну. Реалізація цих двох 
функцій була і залишається двигуном акліматизації та інтродукції рослин 

в озелененні. 

Виділяють такі історико-стильові особливості озеленення міст: сади 

середньовіччя, сади ренесансу, сади барокко, сади класицизму, сади 

романтизму, сади еклентизу та натуралізму.   

Крім садів і парків, які вже наприкінці XIX ст. у багатьох містах 

Європи були як визначена система озеленення, поняття міської «зелені» 

містило значну кількість інших характерних об’єктів озеленення, зокрема, 
таких, як бульвари і сади установ, виставок, залізничних вокзалів, 

помологічні та водні сади, лісові парки та вуличні алеї, ботанічні сади та 

арборетуми.  

Як зазначено вище, XIX ст. стало періодом продовження декількох 

стильових ліній у садово-парковому будівництві, що зумовило 

утвердження еклектизму в останній чверті XIX ст. Змішання стилів 

зумовлювало збагачення прийомів формування ландшафту, що 
потребувало розширення видового різноманіття дерев і кущів та трав’яних 

рослин. Це вирішувалось шляхом залучення все більшої кількості екзотів.  

Цьому процесу сприяв загальний стан науки: багато вчених і 

мандрівників Європи колекціонують зарубіжні рослини.  

Зазначимо, що процес інтродукції найбільшого розвитку набув у 

XX ст. Починалося застосування декоративних форм. До кінця століття 

простежується не тільки повсюдне використання в садово-парковому 

будівництві декоративних якостей деревних рослин, а й їхнє 
колекціонування. Для формування паркових композицій у міських садах і 

парках застосовують екзоти із Японії і Китаю, із Далекого Сходу, із 

Північної Америки. 

Історичний аналіз становлення озеленення дає змогу згрупувати 

основні елементи садово-паркових композицій, які використовують і 

сьогодні. Сюди належать деревно-чагарникові композиції, трав’яний 

покрив у садово-паркових композиціях та квітники.   

Деревно-чагарникові композиції створюють з угруповань дерев і 
чагарників, які відрізняються загальним виглядом, видовою 

різноманітністю або ж віком. У практиці створення пейзажних парків 

розрізняють угруповання як штучного, так і натурального походження. 
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Виділяють такі елементи: ліс, лісок, гай, гуща, масив, група, клумба, 

солітер, лабіринт.   

Трав’яний покрив у садово-паркових композиціях. Для створення 

галявин застосовують рослини, які формують дернину. Вирізняють 

декілька типів трав’яного покриву: луки, мурава, газон і руно.  

Квітники. У першій половині XIX ст. квітники разом з деревами і 
чагарниками були складовою частиною паркових композицій. У другій 

половині XIX ст. розповсюджуються квітники різних типів – килимові, 

арабескові, з них створюють квіткові кошики і вази. 

 

3.4. Стилі і напрямки садово-паркового будівництва XX  ст. та 

функціональні міські ландшафти.  

Стилі і напрямки садово-паркового будівництва XX ст. На початку 

XX ст. з’явилася нова тенденція, яка характеризувала перехід від садів і 
парків до великих зелених комплексів.   

Польський дослідник парків Г. Цьолек (1978) виділяє в цьому 

періоді три етапи розвитку садово-паркового будівництва. Перший, що 

починається на зламі століть і триває до Першої світової війни, 

характеризується рівноцінним розвитком палацових і міських публічних 

парків. Другий етап, який охоплює період між першою і другою 

світовими війнами, охоплює обидва напрями: створюють як палацові, так і 
міські парки, але переважає міське озеленення загального значення. 

Третій – повоєнний етап характеризується небаченим до цього часу 

розвитком міської системи зелених насаджень. Створюють проекти і 

будують великі парки культури і відпочинку.  

Прийоми садово-паркового мистецтва виходять за межі традиційних 

об’єктів озеленення садів і парків, а також стають інструментом 

формування культурного ландшафту.  

Озеленення як галузь міського народного господарства 
зосереджується на вирішенні трьох головних завдань: охорона і 

консервація існуючих садів і парків; формування новостворених садово-

паркових об’єктів; рекультивація девастованих ландшафтів. Їхнє 

вирішення репрезентовано чотирма напрямами: утилітарним, 

природоохоронним, архітектурно-ландшафним і консерваторським.  

Утилітарний напрям у зеленому господарстві міста – створення 

масових насаджень на колишніх неугіддях, девастованих землях, 

санітарно-захисних зонах підприємств тощо.  
Природоохоронний напрям пов’язаний з цільовою охороною 

окремих пам’яток природи і садово-паркового мистецтва, які належать до 

системи міського озеленення, а також усього зеленого покриву міста.  
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Архітектурно-ландшафтний напрям ґрунтується на ідеї формування 

міст-садів, тобто ідеї створення культурного садово-паркового 

ландшафту. 

Консерваторський напрям у середині XX ст. став особливо 

важливим, оскільки сади і парки минулих століть перебували уже в стані 

деструкції деревного пологу і зниження життєвості та стабільності всього 
рослинного матеріалу. Використовують три види консерваторської 

діяльності: власне консервація; реконструкція; реставрація.  

З урахуванням функціонального призначення зелені насадження 

розподіляють на насадження обмеженого користування і спеціального 

призначення.  

До насаджень обмеженого користування належать такі типи 

насаджень: житлових районів і мікрорайонів; при учбових закладах 

(школах, училищах, вузах і технікумах); при дошкільних закладах; при 
клубах, палацах культури і будинках школярів; при науково-дослідних 

закладах; при лікувально-профілактичних закладах; санаторіях, будинках 

відпочинку та шкільних таборах; при житлових будинках у районах 

присадибної забудови; на території промислових підприємств; плодові 

сади колективів робітників і службовців.  

До насаджень спеціального призначення належать такі: вуличні; 

ботанічних садів та арборетумів; на кладовищах; захисні зони на 
промислових підприємствах; уздовж шосейних доріг і залізниць; квіткові 

господарства; плодові сади приміських господарств.  

Поділ за функціональною ознакою потрібний передусім для 

складання балансу насаджень зеленої зони, без якого неможливо 

забезпечити управління міським зеленим господарством.   

Функціональні міські ландшафти охоплюють: урбанізовані, 

індустріальні, девастовані, рекреаційні, комунікаційні стрічкові та 

агрокультурні ландшафти. 
До урбанізованих ландшафтів належать: житлові забудови міста, 

промислові території, транспортні комунікації, зелені масиви, значна 

частина яких набула вигляду садово-паркових ландшафтів.  

Індустріальні ландшафти займають значні території, часто 

відрізняються наявністю інтенсивних атмосферних забруднювачів. 

Промислові майданчики і складські зони погано озеленені, на їхні 

території переважає рудеральна рослинність.  

Девастовані ландшафти найчастіше представлені кар’єрними 
виїмками та відвалами в зоні добування будівельних матеріалів – каменю, 

піску, глини. 

Рекреаційні ландшафти почали виділятися в 60–70-х роках ХХ ст.: 

водно-паркові ансамблі, а також лісопарки, лугопарки, міські і заміські 
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парки з рекреаційними функціями, благоустроєм та обладнанням (парки 

культури та відпочинку, спортивно-оздоровчі зони).  

Комунікаційні стрічкові ландшафти – це специфічна форма 

антропогенного ландшафту, який розвивається у зв’язку з будівництвом, 

благоустроєм та озелененням залізниць і шосейних доріг.  

Агрокультурні ландшафти охоплюють ландшафти поселень, 
виробничих зон с/г підприємств, полів, луків і садів. 

Більшість з них в умовах міст виконують рекреаційні функції і лише 

окремі мають господарське значення. Усі функціональні ландшафти 

об'єднані генеральними планами міст в єдине ціле, і їхній розвиток 

залежить від екологічних і соціальних умов. 

Література: [4; 9-11; 15; 20; 22; 26]. 

                                                                                       Контрольні запитання:   

1. Дайте визначення поняття «міський ландшафт».  
2. Назвіть основні напрями перетворення природного ландшафту.  

3. Схарактеризуйте ґенезу міського ландшафту.  

4. Визначіть історико-стильові особливості озеленення міст.  

5. Зазначте процес інтродукції рослин у міське озеленення.  

6. Схарактеризуйте основні елементи садово-паркових композицій на 

початку XX ст.  

7. Схарактеризуйте стилі і напрями садово-паркового будівництва XX ст. 
8. За яких умов забезпечується цілісна просторово-безперервна система 

зелених насаджень міста?  

9. Наведіть типи насаджень обмеженого користування та спеціального 

призначення.  

10. Схарактеризуйте функціональні міські ландшафти. 
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ЛЕКЦІЯ 4. Місто як соціально-екологічна система 

4.1. Проста і складна формули системи «місто». 

4.2. Типи взаємозв’язків урбоекосистеми.  

4.3. Екологічний блок урбоекосистеми.  

4.4. Ландшафтно-екологічна класифікація бiогеоценотичного шару.  
4.5. Соціальний блок міста.  

4.6. Місто як система у великій системі міст.  
 

4.1. Проста і складна формули системи «місто» 

Проста формула системи «міста». Урбанізація є світовим 

історичним процесом, який відбувається під впливом багатьох чинників з 

неоднаковою вираженістю і роллю у різних районах планети. Ці чинники 

можна згрупувати за шістьма ознаками: промислове виробництво; 

невиробнича містоутворювальна діяльність; інтенсифікація сільського 
господарства; міжфункціональна взаємодія (інтеграція різних видів 

діяльності); вплив світового господарства, розвиток міжнародної торгівлі; 

наслідки «демографічного вибуху».   

Урбанізація – це передусім соціальне явище. Місто є продуктом 

суспільного розвитку, цивілізації, однак водночас це й автономна 

екосистема або елемент глобальної екосистеми – біосфери. На місто 

накладають різнорідні чинники – абіотичні, біотичні, техногенні і 
соціальні.  

Місто як урбоекосистема є функцією трьох основних підсистем. 

Тому цю штучну систему можна записати у вигляді простої формули:  

 

УЕС = Ф ( П + С +Т ), 
 

де УЕС – урбоекосистема; П – природна підсистема; С – соціальна 
підсистема; Т – технічна підсистема.  

Місто – середовище життя людей. Якість життя твориться у 

взаємодії людини і середовища. Це поняття подібне до економічної ніші, 

яку творить організм у межах свого місцезростання. Дослідник 

М. Ф. Реймерс, вивчаючи співвідношення соціального й екологічного, 

поділяє структуру середовища життя людей на п’ять основних складових:  

1) природне середовище, здатне до умовної нескінченної 
самопідтримки;  

2) квазіприродне, яке самодеградує без підтримки людини;  

3) артеприродне, де значну кількість елементів створила людина, і 

вони не трапляються в природі. Ці компоненти урбоекосистеми 

саморуйнуються навіть за підтримки людини;  
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4) матеріальне соціальне середовище, яке формується зазначеними 

вище складовими, створює конкретний інформаційний клімат;  

5) соціально-духовне середовище.  

Науковці В. С. Преображенський, Ґ. Л. Райх, створюючи 

територіально-антропо-екологічну модель міста, розглядають його: як 

систему, що цілісно реагує на зовнішні чинники, якими є зміни в його 
середовищі, подані або у вигляді суперсистеми, або систем рівного рангу; 

як екологічну систему, яка виступає  як «дім-ойкос», послуговуючи 

системі «господаря» – мешканців міста (соціальна підсистема); як систему 

антропо (демо)-екологічну, тобто таку, де центральним елементом 

виступає людина; як систему соціоекологічну.  

Наведена модель охоплює дві основні частини («якою управляють» і 

«яка управляє») і є об’єктом складних міждисциплінарних досліджень: 

загально-біологічних, медико-біологічних, соціальних та ін. 
Складна формула системи «міста». Цікавим є підхід до побудови 

моделі міської екосистеми польського вченого А. Костровицького (1979), 

який вирізняє в ній підсистему управління, оскільки вона «відображає 

соціальні завдання в будь-яких умовах її автономності», а також 

просторову підсистему. У цьому разі систему міста розглядають як 

функцію не лише природної, соціальної і технічної підсистем, а ще й 

простору (Пр) і управління (У).   
Науковець цілком обґрунтовано і закономірно вводить у свою 

модель підсистему «просторова структура», оскільки за весь період історії 

міст, крім природного середовища (біотичних і абіотичних компонентів 

ландшафту), освоювали і простір (Кучерявий, 1984).  

Для кращого уявлення процесу освоєння на території міста 

природно-територіальних комплексів (ПТК) вводять у наведену раніше 

формулу ще одну функціональну залежність – часову (Ч), яка потрібна не 

лише для дослідження генезису природних екосистем, а й для складання 
довготривалих прогнозів, прийняття управлінських рішень.  

Сучасна міська екосистема перебуває також у функціональній 

залежності від зовнішньо-внутрішньої підсистеми «енергія». Крім 

сонячної, місто отримує додатково значну кількість антропогенної енергії, 

яка стала передусім для великих і дуже великих міст планетарно-

кліматичним чинником. Отже, функціональна формула міської 

соціоекосистеми має такий вигляд:  

 

УЕС = Ф(П + С + Т + Пр + Ч + Е + У + А), 
 

де УЕС – урбоекосистема; П – природна підсистема (структура і 

функціонування атмосфери, гідросфери, літосфери, педосфери, фітосфери 

і біосфери); С – соціальна підсистема (соціальна структура населення 
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міста, суспільно-економічні, біологічні та інтелектуальні аспекти); Т – 

технічна підсистема (структура і види житлових умов, роботи, транспорту, 

послуг, обороту інформації); Пр – простір, який зумовлюють природна і 

технічна підсистеми; Ч – час, за який досліджуються зміни в 

урбоекосистемі: у минулому, теперішньому і майбутньому; Е – 

енергетична підсистема (матеріально-енергетичний потік з 
навколишнього середовища); У – підсистема управління (прийняття 

адміністративних, організаційних, політичних та економіко-технологічних 

рішень на рівні міста); А – підсистема державних рішень із 

біокібернетичних позицій. 

 

4.2. Типи взаємозв’язків урбоекосистеми  

Функціонування урбоекосистеми розглядають у складі соціально-

технічного (С, Т, У), екологічного (П), просторово-часового (П, Ч) і 
матеріально-енергетичних (Е) блоків. У теперішньому, ноосферному 

розумінні УЕС = У, це урбоекосистема, якою можна управляти. В 

урбоекосистемі, де еталонний блок завдяки регулятору системи 

управління перебуває у взаємозв’язку з блоком реальної урбоекосистеми, 

підтримуючи її в стані гомеостазу, йдеться про реальне управління.  

Дослідження взаємозв’язків урбоекосистеми виходить з причинно-

наслідкових залежностей та наявності між окремими елементами міського 
середовища різних зворотних зв’язків, як негативних, так і позитивних: 

чисте повітря – забруднене повітря, чиста вода – забруднена вода, 

акустичний оптимум – акустичний максимум, сприятливий клімат – 

кліматичний дискомфорт, озеленені вегетуючі території – мертва 

підстилаюча поверхня. Таких суперечностей значно більше, вони 

безпосередньо й опосередковано позначаються на функціонуванні міської 

екосистеми.   

Зокрема, А. Костровицький об’єднує позитивні і негативні зв’язки і 
враховує зменшення або збільшення можливостей системи в декілька 

груп:  

1) суплетивні – збагачують системи, які взаємодіють, піднімають їх 

на вищий організаційний рівень;  

2) компенсаційні – компенсують завдані витрати, причому 

організаційний рівень систем не знижується;  

3. редукційні – сприяють заміні порушених зв’язків (або елементів) 

іншими поза тією ж підсистемою;  
4) деструктивні – в яких під дією ланцюгів зворотного зв’язку 

порушується функціонування підсистем, які взаємодіють, причому 

залежно від інтенсивності зворотності явищ виникають:  
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а) деградації, внаслідок яких ця система переходить з вищого 

організаційного рівня на нижчий, зберігаючи, однак, можливості для 

свого функціонування;  

б) дегенерації з глибокими змінами, що порушують функціонування 

системи (ознакою дегенерації, крім недорозвинутості, є також гіпертрофія, 

наприклад, евтрофія водних екосистем); на відміну від деградацій процеси 
дегенерації незворотні;  

в) дисфункції, які обмежують можливості виконання екосистемою 

функцій (річка, взята в колектор);  

г) декомпозиції, які є наслідком порушення просторової структури 

екосистеми (терикони, висотна забудова). 

 

4.3. Екологічний блок урбоекосистеми 

Життя і діяльність людини пов’язані з конкретним, тонким шаром 
біосфери – «плівкою життя» (Аболін, 1925), біогеоценотичним покривом 

(Сукачов, 1964). У біогеоценотичному шарі сконцентрована основна маса 

існуючих живих організмів. Вважають, що до біогеоценотичного шару 

суші належать біоценози та нижні шари тропосфери потужністю в 

декілька десятків метрів, а також ґрунт з підґрунтям – місце зосередження 

кореневих систем рослин, мікроорганізмів і багатьох видів тваринних 

організмів.  
Місто існує в межах біосфери, як стверджує акад. М. А. Голубець 

(1997), займає певний екологічний простір і має в своєму складі незмінну 

екологічну підсистему, яка виникла на місці природних лісів, лучних та 

степових екосистем, компоненти яких редукованими чи антропогенно 

перетвореними увійшли до складу міських соціоекосистем. Міська 

територія, з якої уявно вилучається соціальний компонент, наближається 

до таких екосистем, як ставок чи штучне рослинне угруповання, в якому 

вимальовуються певний видовий склад організмів, трофічні зв’язки між 
ними, особливості ґрунтового  покриву, газообмін чи біотичний кругообіг. 

Тому цю територію можна розглядати як своєрідну екосистему, як 

екологічний блок міської соціальної системи (соціосистеми). Саме цей 

блок, а не ціле місто, називають екосистемою (урбоекосистемою) з 

урахуванням того, що вона ніколи не існує самостійно, а завжди є 

одиницею, підпорядкованою міській соціосистемі.  

Місто – це явище суспільне, і підпорядкування йому екосистеми 

(природного блоку) не зовсім виправдане. Незважаючи на намагання 
людини «царювати» над природою, природна підсистема все ж 

залишається в місті автономною і часто проявляє свій «характер»: в 

карстових зонах провалюються будинки, розмиваються набережні тощо.  
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На думку М. А. Голубця, місто – це штучна екосистема, в якій живе 

людина і де під впливом її господарської діяльності відбуваються такі 

процеси: значно змінюються склад і структура всіх блоків існуючої до 

появи міста природної екосистеми; переважають горизонтальні канали 

трансформації речовини й енергії; простежуються надзвичайна 

потужність міжсистемних зв’язків і сильний, зазвичай негативний, вплив 
на суміжні природні екосистеми; нагромаджується надлишок теплової 

енергії; механізми саморегулювання значною мірою замінюються 

механізмами антропогенної регуляції.  

Вивчення міських екосистем потребує системного аналізу, який, як 

стверджує Дейл, дає змогу вирішити проблеми тільки тоді, коли цей 

пошук має такі фази: ідентифікації всіх суттєво необхідних компонентів; 

визначення взаємозв’язків між вибраними компонентами; специфікації 

механізмів, які є запорукою змін в екосистемі (розподіл властивостей за 
компонентами); рішення й оцінка моделей з реальним їхнім виходом. 

Такий підхід дає змогу досліджувати великі інтегровані системи природи, 

якими є великі та дуже великі міста. 

 

4.4. Ландшафтно-екологічна класифікація бiогеоценотичного 

шару  

Чи належить той чи інший антропогенний біогеоценоз (або 
екосистема) до біогеоценотичного шару або його не можна вважати 

складовою його частиною, для цього потрібно визначити ті ознаки й 

екстремальні показники структурно-функціональної організації, за якими 

біогеоценоз не можна вважати біотичною системою. Важлива риса 

біогеоценозу – це наявність основних показників, що характеризують 

угруповання: трофічна структура, швидкість фіксації енергії і потік 

енергії, ефективність, стійкість, різноманітність, розподіл відносної 

значущості видів, стадія існування і т. п.  
Важливе значення в умовах антропогенних девастацій має запас 

органічних речовин або каналів надходження органічної речовини з інших 

біогеоценозів.  

В основу існування та функціонування біогеоценозів покладені тісні 

зв’язки між структурними компонентами, які полягають у переносі енергії 

і речовин як усередині системи, так і між системою і зовнішнім 

середовищем.  

Диференціація, або прогноз, біогеоценозу як системи відбувалась 
методом «чорного ящика», де вихідні дані пов’язані зі зміною вхідних 

даних. Ця схема є екосистемою, яка охоплює три підсистеми, або процеси, 

які взаємодіють: первинна продукція; споживання живої органічної 

речовини; споживання неживої органічної речовини. Інтенсивність 
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процесів залежить не тільки від вхідних даних, вхідних змінних, а й від 

змінних стану, від рівня нагромадження в системі різної біомаси і неживої 

органічної речовини.  

Суттєве значення має визначення меж бiогеоценотичного покриву. 

Угруповання зрідка мають чіткі межі і майже непомітно переходять одне в 

одне.  
Питання про обсяг біогеоценозу як елементарної ділянки земної 

поверхні (біоценотичного шару) та критерії визначення його простору і 

часових меж розглядають багато авторів (Тимофєєв-Ресовський, Диліс,  

Рисін та ін.). На їхню думку, з вирішенням цього питання пов’язане 

питання про критерії систематизації і класифікації біогеоценозів.  

Наукова дискусія 60-х років ХХ ст. привела до думки, що 

біогеоценоз – це фізико-географічна фація як енергетична система.  

Біогеоценотичний підхід, відповідно до вчення В. М. Сукачова, 
припускає, що фацію досліджують з погляду обміну речовин між 

організмами й абіотичним середовищем, трансформації енергії і її 

переміщення усередині фації. Дослідники А. А. Молчанов, В. А. Губарєва  

зазначають, що кругообіг хімічних елементів є основою взаємозв’язків 

між окремими частинами в ландшафті, а тому важливо зрозуміти 

геохімічні процеси і механізм взаємостосунків різних компонентів у 

ньому.   
Користуючись термінологією і класифікаційним підходом німецьких 

екологів (Зукопп та ін. 1981), С. Х. Авраменко групує біогеоценози 

комплексних зелених зон міст з урахуванням їхньої структурно-

функціональної організації і рівня гемеробії (окультуреності) в шість 

класів:  

I – природні, або агемеробні: антропогенної взаємодії немає;  

II – олігогемеробні корінні і похідні лісові угруповання, плоскі і 

верхові болота, слабо порушені господарською діяльністю;  
III – мезогемеробні: парки, лісопарки, екстенсивні луки і пасовища;  

IV – еугемеробні: лісові плантації або лісові культури інтенсивного 

вирощування, інтенсивні луки та пасовища, газони, поля, сади;  

V – полігеморобні: девастовані кар’єрами, відвалами або свіжими 

звалищами землі, де рослинний покрив тільки починає формуватися;  

VI – метагемеробні: мертва підстильна поверхня вулиць, площ і 

площадок, покрівель, отруєних хімічними або радіаційними речовинами 

безплідних земель, днищ кар’єрів і т.п.   
Біогеоценотичний шар комплексних зелених зон місць – цього 

потужного автотрофного блоку міської екосистеми є головно продуктом 

господарської діяльності людини. Розподілення його на шість класів 

гемеробії надто умовне, але воно дає змогу відстежити, які глибокі зміни 

сталися в природному ландшафті за тривалий період розвитку міст.  
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4.5. Соціальний блок міста 

Місто має численні взаємодіючі компоненти, або підсистеми, які 

управляються як природними, так і соціальними процесами, і пов’язані 

між собою потоком енергії, речовини та інформації. Як і в природних 

екосистемах, зміни або порушення в підсистемах та речовинно-

енергетичному балансі призводять до значних порушень у роботі системи.  
Головна різниця між екологічним і соціальним блоками 

урбоекосистеми полягає в особливостях їхнього функціонування. 

Природні екосистеми саморегульовані. У соціальних системах нема 

механізму саморегулювання, що зумовлено двома причинами.  

Перша полягає в тому, що механізм контролю походить не від 

біологічних особливостей людини, а від її соціального і культурного 

характеру.  

Друга причина полягає в тому, що здатність людини змінювати 
навколишнє середовище охоплює такі природні негативні зворотні 

зв’язки, що діють на населення, як хвороби і голод. Унаслідок 

експоненційного росту населення людина виявляє сильний тиск на міські 

системи, поглинає їх.  

Лише тоді, як наголошує Р. Л. Сміт, коли людина буде розглядати 

соціальну систему як частину екосистеми, ми зможемо увійти в проблему 

міста.  
Методикою прогнозування економічного і соціального розвитку 

міста передбачено реалізацію таких основних принципів прогнозування 

(Свінціцький, Карчева, 1987): принцип системності, принцип 

адекватності, принцип альтернативності, принцип цілеспрямованості і 

безперервності.  

 

4.6. Місто як система у великій системі міст  

Міста – це системи у великій системі міст, як стверджує відомий 
урбаніст Є. М. Перцик (1991), які формуються за певними законами і є 

осередком виробничих, наукових і культурних цінностей.   

Сьогодні відомі численні моделі, за допомогою яких описують 

просторові організації розселення. Зокрема, Є. М. Перцик виділяє такі:  

1. Ієрархічна організація урбанізованих систем. У 50-х роках ХХ ст. 

значно поширилася у всьому світі теорія центральних міст. Вона 

ґрунтувалася на ідеалізованому припущенні про ізотропність території і 

рівномірному розміщенні на ній ресурсів, однаковій кількості і 
купівельній здатності населення, а також рівноцінних транспортних умов. 

Отже, населені пункти на такій території повинні розташовуватися з 

певною закономірністю: головний пункт (місто) в центрі, а підпорядковані 

йому пункти в кутках шестикутної решітки.  
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2. Просторова нерівномірність. Найпоширенішою моделлю є 

модель американського дослідника Кларка, яка описує просторову 

нерівномірність у розподілі щільності населення у місті. Ця модель 

побудована на передбаченні, що щільність міського населення 

експоненційно зменшується з віддаленням від центра міста.  

3. Просторова взаємодія. Ідея цієї моделі випливала із 
фундаментального закону всесвітнього тяжіння, згідно з яким два тіла 

притягаються один до одного із силою, прямо пропорційною добутку 

їхніх мас і обернено пропорційною квадрату відстані. В умовах 

дослідження урбанізаційних процесів, де враховують кількість населення, 

виявлена важлива властивість «стикування» простору між великими 

містами («імплозія» міст, за Хаггетом) завдяки використанню між ними 

швидкісних засобів транспорту (літаки, прямі поїзди тощо).  

Література: [4; 8-11; 26]. 

                                                                                       Контрольні запитання:  

1. Навести і пояснити просту формулу системи «місто».  

2. Показати, на які п’ять основних складових М. Ф. Реймерс поділяє 

структуру середовища життя людей.  

3. Навести, як В. С. Преображенський розглядає територіально-антропо-

екологічну модель міста.  

4. Навести та пояснити складну формулу системи «місто».  
5. Навести типи взаємозв’язків урбоекосистеми.  

6. Показати, що належить до екологічного блоку міської соціальної 

системи.  

7. Дати визначення поняттю «місто» з природознавчого погляду  

(за М. А. Голубцем).  

8. Показати, що потрібно, на думку Дейла, для вивчення міських 

екосистем.  

9. Біогеоценоз та біогеоценотичний підхід. 
10. Навести класифікацію біогеоценозів комплексних зелених зон міст з 

урахуванням їхніх структурно-функціональної організації і рівня 

гемеробії. 

11. Розкрити суть поняття соціального блоку міста.  

12. Навести основні принципи прогнозування економічного і соціального 

розвитку міста.  

13. Дати характеристику міста, як системи у великій системі міст.  

14. Виділіть моделі, за допомогою яких описують просторові організації 
розселення. 
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ЛЕКЦІЯ 5. Оцінювання геологічного середовища 

урбосистем 

5.1. Антропогенні зміни рельєфу.  
5.2. Ґрунти урбанізованих територій.  

5.3. Літогенна основа урбанізованих територій.  

5.4. Небезпечні геологічні процеси.  

5.5. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів.  
 

Геологічні чинники – форми рельєфу, якість ґрунтів, властивості 

гірських порід, наявність корисної копалини, а також екзогенні та 

ендогенні процеси, які впливають на вибір місця заснування міста і його 

подальший розвиток.  
З удосконаленням технічної освоєності людини вплив господарської 

діяльності на геологічне середовище зростає. Активізація небезпечних 

геологічних процесів в містах України, обумовлена техногенною 

діяльністю людини, привела до низки катастрофічних наслідків.  

 

5.1. Антропогенні зміни рельєфу  

У процесі урбанізації рельєф освоюваної території піддається 

перетворенням. Порівняння декількох тимчасових зрізів рельєфу тієї самої 
ділянки міської території дає змогу визначити суттєві зміни, які відбулися 

за певний історичний період: зникнення озера або річкової протоки, ярів і 

балок, випрямлення русла річки або поява нового водоймища, зміни 

висотних відміток окремих точок території.  

Головною тенденцією в зміні міського рельєфу можна вважати його 

вирівнювання, пов’язане з плануванням території в процесі підготовки 

майданчиків під будівництво. Від’ємні форми рельєфу антропогенного 

походження представлені виїмками, які утворюються під час прокладання 
транспортних магістралей, будівельними котлованами і кар’єрами з 

розроблення корисних копалин, найчастіше будівельних матеріалів.  

Поява в містах знову утворених додатніх форм рельєфу може бути 

пов’язана зі зведенням насипів під час прокладання транспортних 

магістралей. У містах, що є центрами добувної або металургійної 

промисловості, формуються додатні форми рельєфу унаслідок 

накопичення твердих відходів у вигляді високих відвалів конусоподібної, 
гребенеподібної або платоутворювальної форми. 

Після проведення рекультиваційних робіт, які охоплюють 

озеленення, ці відвали можуть стати своєрідними елементами міського 

ландшафту.  

Сьогодні у зв’язку з дефіцитом вільних земель на території міст, 

зростанням їхнього населення, розширенням транспортних мереж та 
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інженерних комунікацій визначилася тенденція заглиблення міських 

будівель нижче за відмітку поверхні землі.  

Підземні споруди залежно від призначення і характеру використання 

охоплюють такі основні групи: транспортні (пішохідні і транспортні 

тунелі, автостоянки і гаражі, станції метрополітену); підприємства 

торгівлі, комунально-побутового обслуговування, зв’язку, об’єкти 
складського господарства, зокрема холодильники; видовищні, 

адміністративні, спортивні споруди; об’єкти міської інженерної мережі 

(трубопроводи тепло-, водо-, газопостачання і каналізації, кабелі різного 

призначення і т.д.); окремі цехи, лабораторії і виробництва.  

Вплив процесів сучасного рельєфоутворення на території міст 

неоднозначний. Зменшення крутості схилів і перепаду висот завдяки 

засипанню балок і ярів, плануванню і намиванню майданчиків під 

будівництво знижує енергію схилів та ерозійних процесів. З іншого боку, 
водночас зменшуються дренажні можливості території, змінюються 

природні області розвантаження підземних вод, що призводить до 

формування верховодки на місцевих водотривах, підвищення рівня 

ґрунтових вод, а часто і до підтоплення території. Крім того, засипані 

пониження рельєфу можуть охоплювати старі звалища, що містять 

токсичні відходи. Такі ділянки потрібно виявляти і враховувати для 

подальшої локалізації і знешкодження.  

 

5.2. Ґрунти урбанізованих територій  

На урбанізованих територіях порівняно з природним антропогенний 

чинник ґрунтотворення можна вважати основним. Для міст характерні так 

звані техноземи – ґрунти, які утворила людина в процесі рекультивації 

тих чи інших об’єктів або господарського освоєння ділянок землі.  

Техноземи частково успадковують властивості зональних порушених 

ґрунтів і гірських порід, а також формуються під впливом техніки, яку 
використовують під час укладання ґрунтового шару. Для них характерна 

відсутність чітко виражених горизонтів, зазвичай мозаїчний характер 

забарвлення, підвищена щільність і, відповідно, менша шпаруватість.  

Ґрунти, близькі до природних, можуть зберігатися в місті в зоні 

лісопарків і старих паркових насаджень.  

Використання ґрунтів в містах, зазвичай, має 

несільськогосподарський характер. Найважливіший напрям їхнього 

використовування – створення парків, скверів, полів, покриттів для 
спортивних споруд. Дерновий шар ґрунтового профілю використовують 

для кріплення відкосів під будівництва транспортних виїмок, насипів і т.п. 

Неродючі ґрунти разом із суглинками і іншими ґрунтовими матеріалами 

застосовують для основи під час будівництва будинків. Завдяки високій 
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поглинаючій здатності ґрунт виконує роль фільтра для очищення 

поверхневого стоку. Глини і суглинки використовують для 

протифільтраційних екранів полігонів поховання побутових і виробничих 

відходів.  

Види забруднення ґрунтів. На території міст ґрунти піддаються 

забрудненню, яке поділяють на такі види: механічне, хімічне і біологічне.  
Механічне забруднення полягає в засміченні ґрунтів грубоуламковим 

матеріалом у вигляді будівельного сміття, битого скла, кераміки та інших 

інертних відходів.  

Хімічне забруднення ґрунтів пов’язане з проникненням у них 

речовин, які змінюють природну концентрацію хімічних елементів до 

рівня, що перевищує норму, результатом чого є зміна фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів. Цей вид їхнього забруднення є найбільш 

поширеним, довготривалим і небезпечним.  
Біологічне забруднення пов’язане із внесенням у ґрунтове 

середовище і розмноженням в ньому небезпечних для людини організмів. 

Цей вид забруднення підлягає контролю передусім на території 

сельбищних і рекреаційних зон.  

Хімічне забруднення ґрунтів. Аналіз процесів хімічного забруднення 

ґрунтів відбувається в результаті викидів промислових підприємств, 

транспорту, підприємств теплоенергетики, витоків з каналізації і 
відстійників, дії промислових і побутових відходів, а також за рахунок 

використання добрив і пестицидів. Викиди промислових підприємств є 

джерелом забруднення ґрунтів міських територій важкими металами, 

канцерогенними речовинами, з’єднаннями Нітрогену і Сульфуру. Опади 

мулу станцій біологічного очищення стічних вод і компост з міських 

побутових відходів містять значну кількість органічних і живильних для 

рослин мінеральних речовин, тому їх використовують як добриво. 

Внесення в ґрунти опадів мулу і компосту в дозах, які визначають за 
їхньою цінністю удобрювача, можна прогнозувати збільшення вмісту 

токсичних елементів у ґрунтах у декілька разів.  

Надходження забруднюючих хімічних речовин з ґрунту в організм 

людини пов’язано з процесом їхньої міграції по біологічних ланцюгах: 

ґрунт – рослина – людина, ґрунт – рослина – тварина – людина; ґрунт – 

вода – людина; ґрунт – атмосферне повітря – людина.  

Збереження ґрунтового шару під час інженерно-будівельних 

робіт. Важливою умовою створення в місті сприятливого середовища 
проживання людини з достатньою кількістю зелених насаджень є 

дбайливе ставлення до родючого шару ґрунту.  

Інтенсивна інженерно-будівельна діяльність у межах міста охоплює 

великий обсяг земляних робіт, під час виконання яких пошкоджують 

ґрунтовий шар. Для його збереження потрібно проводити обов’язкове 
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зняття родючого і потенційно родючого шару ґрунту окремо від 

підстеляючих шарів.  

Потужність шару ґрунту, який знімають, визначають рівнем 

родючості малопродуктивних угідь, що підлягають земельному насипу в 

цьому районі. Якщо знятий родючий шар не використовують зразу ж для 

землекористування або рекультиваційних робіт, то проводять його 
селективне складування у вигляді бортів, укосів і їхню поверхню в разі 

тривалого зберігання (терміном більше ніж два роки) засівають травами. 

Якщо санітарні показники родючого шару відповідають вимогам, які 

висувають до ґрунтів сільськогосподарських територій, знятий родючий 

шар ґрунту може бути використаний для відновлення еродованих ґрунтів 

сільськогосподарської зони.  

Меліорація забруднених ґрунтів. Найпоширенішими методами 

відновлення ґрунтів, забруднених металами, є вилуговування 
легкорухомих елементів з ґрунтів шляхом їхнього промивання і 

переведення катіонів важких металів і мікроелементів у важкорухомі 

форми внесенням вапняків і фосфатів з добавкою органічних речовин. 

Проте іммобілізації мікроелементів досягають не завжди, оскільки 

метали, які наявні в ґрунті у формі складних органічних комплексів, 

навіть після сильного вапнування можуть зберігати рухливість.  

Крім способів фізико-хімічної обробки забруднених металами 
ґрунтів, використовують перемішування верхнього шару з незабрудненим 

ґрунтом або зняття верхнього забрудненого шару і засипання 

незабрудненим привезеним ґрунтом. Для відновлення ґрунтів, 

забруднених нафтою і нафтопродуктами, використовують методи 

мікробіологічного очищення й обробку ґрунтів негашеним вапном з 

поверхнево-активними речовинами.  

Рекультивація земель промислової агломерації. Міські агломерації 

промислових центрів охоплюють ділянки техногенного ландшафту, тобто 
територій, основні особливості яких у рельєфі й пов’язані з добуванням та 

переробкою корисних копалин. Під час розроблення корисних копалин і 

будівництва промислових комплексів порушується рослинний і ґрунтовий 

покрив, літологічний і гідрогеологічний режим, змінюються рельєф і 

тваринний світ, забруднюються поверхневі води й атмосферне повітря.  

Після завершення будівництва або обробки ділянки родовища 

потрібно провести рекультивацію земель, тобто комплекс робіт, 

направлених на відновлення їхньої продуктивності і поліпшення умов 
навколишнього середовища відповідно до інтересів суспільства. Цінність 

рекультивованих земель і ґрунтів повинна бути не нижчою тій, що була 

до їх порушення.  



54 

Рекультивація земель повинна бути завершальним етапом тих 

виробничих процесів, які приводять до порушення ґрунтового покрову 

або літогенної основи території.  

Складання проектів рекультивації слід проводити одночасно з 

проектуванням основного виробничого об’єкту і враховувати весь 

комплекс природних, господарських, економічних, соціальних і 
санітарно-гігієнічних чинників.  

 

5.3. Літогенна основа урбанізованих територій  

Більша частина території України належить до структур 

платформового типу. Їхню геологічну будову в схематичному вигляді 

можна представити як тришарову: поверхневий покрив сучасних і 

четвертинних відкладень залягає на складчастій осадовій підошві, яка 

базується на кристалічному фундаменті, що є масивною товщею 
магматичних і метаморфічних порід.  

Інженерно-будівельна діяльність у межах урбанізованих територій 

пов’язана з верхнім осадовим чохлом, але залежно від урболандшафтних 

умов і специфіки виробничої діяльності життєво важливу роль у 

формуванні умов міського середовища можуть відігравати і породи більш 

глибоко залягаючих структурних ярусів.  

З інженерно-геологічних позицій всі гірські породи поділяють на два 
класи – скельні і нескельні. Серед нескельних порід виділяють піщані і 

дрібно-уламкові породи, взаємодія між частинками яких визначається 

тертям. Взаємодія між частинками зв’язних порід зумовлена наявністю 

водно-колоїдних зв’язків. Різний характер зв’язків, характерний цим 

породам, визначає відмінність у їхніх властивостях і поведінці в міському 

середовищі.  

Скельні породи залягають частіше на значній глибині від поверхні 

землі зрідка, порівняно з рихлими осадовими породами, слугують 
підставкою для міських споруд. Характерною особливістю цих порід є 

їхня монолітність, зумовлена міцними зв’язками між частинками, а 

зв’язки мають кристалізаційний або цементаційний характер.  

Суфозія, або механічна суфозія – явище винесення потоком 

фільтрації з товщі породи дрібних частинок, при якому збільшується 

пористість порід і розміри пор. До суфозійних порід належать такі, з яких 

суфозійним потоком виноситься більше 3 % частинок.  

Негативні наслідки суфозійних деформацій проявляються у 
формуванні зон ослабленої міцності, тріщин у зв’язку зі зміною 

гранулометричного складу, густини і пористості порід, обваленні бортів 

котлованів, порушенні покрівлі перекриваючих порід.  
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Деякі дрібно-уламкові породи у водонасиченому стані володіють 

специфічною властивістю, характерною для колоїдних систем – при 

вібраційній дії переходити з гелю в золь, тобто розріджуватися. Це явище 

має назву тиксотропія і може бути спричинене також електричними і 

ультразвуковими коливаннями. У разі припинення дії система поступово 

застигає і може знову переходити в гель. Породи, які володіють 
тиксотропними властивостями і проявляються як в’язкі розчини, 

називають пливунами. Пливуни становлять велику небезпеку під час 

підземних робіт.  

Значні проблеми під час будівництва створює просідання порід, 

тобто їхня здібність до просідання при зволоженні під дією власної ваги 

або сумарної дії власної ваги і зовнішнього навантаження. Унаслідок 

просідань відбувається опускання поверхні землі на величину до 

декількох десятків сантиметрів, яке призводить до деформацій будівель і 
споруд. Типовими для України породами просідання є леси і лесоподібні 

породи.  

Джерелами сучасних техногенних відкладів можуть бути 

господарська і будівельна діяльність, тверді відходи промисловості і 

гірничодобувних виробництв. Загальним для них є широке площинне 

поширення, пухке складання та неоднорідний якісний і кількісний склад. 

Найбільший об’єм і площа поширення мають відходи гірничодобувної 
промисловості.  

Окрім насипних техногенних відкладень, виділяють намивні, 

представлені переміщеними за допомогою гідротранспорту матеріалами.  

Недооцінка властивостей сучасних техногенних відкладень може 

призвести до розвитку небезпечних геологічних процесів, деформації та 

руйнування будівель і людських жертв.  

Антропогенна дія на компоненти геологічного середовища 

урбанізованих територій полягає в:  
– зростанні інтенсивності вивітрювання завдяки зміні складу 

атмосферного повітря;  

– зміні рівня ґрунтових вод і їхнього складу, що призводить до зміни 

властивостей підстеляючих порід;  

– зміні складу літогенної основи урбанізованих територій завдяки 

відсипанню і намиванню техногенних відкладень та аерозольних випадань 

з атмосфери;  

– зміні характеристик фізичних полів у межах міських агломерацій.  

 

5.4. Небезпечні геологічні процеси  

Геологічні процеси, що призводять до цих змін, називають 

ендогенними, якщо вони пов’язані з проявом внутрішньої енергії Землі, і 
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екзогенними, коли зумовлені дією зовнішніх чинників – вітру, 

поверхневих вод і т.д. Активна господарська діяльність призводить до 

інтенсифікації екзогенних геологічних процесів, іноді їх називають 

техногенним або інженерно-геологічними.  

Геологічні та інженерно-геологічні процеси, які спричиняють 

негативні дії на території, господарські і промислові об’єкти, 
життєдіяльність людей називають небезпечними геологічними процесами.  

До небезпечних геологічних процесів належать: землетруси, 

виверження вулканів, грязевий вулканізм, обвали, селі, підтоплення, 

затоплення, ерозія ґрунтів, річкова ерозія, карстоутворення та абразія.  

Землетруси – короткотривалі, раптові струси земної кори, викликані 

перемінним переміщенням мас гірських порід у надрах Землі, чому сприяє 

порушення розтяжності осередку гірських порід і виникнення сейсмічних 

хвиль. В Україні сейсмічно небезпечними зонами є Карпати і Крим.  
Інтенсивність землетрусів залежить від властивостей гірських порід, 

в яких розповсюджуються сейсмічні хвилі, глибини залягання підземних 

вод, тектонічних порушень і глибини гіпоцентру землетрусу. У пухких 

породах інтенсивність землетрусу збільшується. Підвищенню 

сейсмічності території сприяє високий рівень стояння підземних вод, 

наявність крутих схилів, горбів, ярів.  

Значна частина сучасних вулканів так само, як і місця прояву 
землетрусів, приурочена до Тихоокеанського кільця й Альпійсько-

Гімалайському поясу. Великі виверження трапляються зрідка, проте їхні 

наслідки бувають катастрофічними. Незважаючи на небезпеку, люди 

селяться на схилах вулканів, бо зацікавлені високою родючістю ґрунтів, 

які формуються на вулканічному попелі. Під час виверження вулкана 

викидається величезна кількість попелу, який розсівається в повітрі, а 

найлегші частинки залишаються у верхніх шарах атмосфери протягом 

років.  
Поширеним явищем у нафтогазоносних районах є грязьовий 

вулканізм. Грязево-вулканічні споруди можуть мати діаметр від сотні 

метрів до декількох кілометрів, але не завжди достатньо чітко виражені в 

рельєфі. В Україні грязьові вулкани локалізуються в Криму на 

Керченському півострові. Вони починають діяти, коли пластовий тиск у 

глинистих породах перевищить гідростатичний. Тоді гази, до складу яких 

входить Метан, оксид Карбону, Нітроген, Гідроген Сульфід, Аргон, 

викидають з глибини воду, уламки порід, перетертий глинистий матеріал.  
Одним з найпоширеніших небезпечних процесів на території міської 

агломерації є обвали. Обвал – це зсув мас порід природного або штучного 

схилу під впливом сили тяжіння. Формою, об’ємом, типом, швидкістю 

руху та іншим ознакам обвали дуже різноманітні. Причиною сходження 
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обвалів є порушення рівноваги схилу. Чинники, що зумовлюють 

утворення обвалу, можна поділити на природні й антропогенні.  

До природних чинників утворення обвалів належать: послаблення 

міцності порід, які складають схил, унаслідок перезволоження 

атмосферними опадами і вивітрювання, збільшення крутизни схилу 

унаслідок підмиву його водою, сейсмічні поштовхи.  
До антропогенних чинників належать: перезволоження порід завдяки 

витоку, підтопленню або поливу території, підрізання схилів під час 

прокладання доріг, трубопроводів або розроблення кар’єрів, додаткове 

навантаження на схил унаслідок його забудови, вібраційна дія 

транспортних засобів або вибухів.  

Широко розвинені обвали в приморських містах України – Керчі, 

Маріуполі, Одесі, Очакові, Севастополі, де вони поєднуються з 

абразивними процесами.  
Обвали часто є постачальниками матеріалу для грязьових потоків – 

селів. Селі – водні потоки, насичені твердим матеріалом. Формуються 

найчастіше під час зливових опадів і сніготанення в холодних або 

гірських районах за наявності значної кількості рихлого, вивітреного 

матеріалу. Селі володіють значними швидкостями руху і великою 

руйнівною силою.  

В Україні активно селі простежуються в Карпатах у долинах річок 
Дністер, Тиса, Черемош, а в Криму – в долинах річок Альма, Бельбек, 

Кача. Утворення селів часто супроводжується наявністю техногенних 

відкладів (н-д, м. Київ (1961), смт. Аберран в Англії (1966).  

На території міст України значно поширене таке явище, як 

підтоплення, яке простежується у більш ніж 250 містах і селищах. До 

підтоплених міських територій належать такі, на яких рівень ґрунтових 

вод розташований вище 2,5 м від відмітки поверхні землі.  

Головними причинами розвитку підтоплення в містах України є: 
зміна умов поверхневого стоку, зокрема, створення водосховищ; 

засипання природних дрен – ярів, балок, стариць; недостатній розвиток 

мережі зливання каналізації і поганий її стан; розвиток мереж 

водопостачання без відповідного будівництва системи водовідведення; 

витоки з мереж водопроводу і каналізації та аварії на них.  

Затоплення, тобто утворення значної поверхні води над земною 

поверхнею, є одним з найпоширеніших природних процесів, пов’язаних з 

виходом річок з берегів. Воно завдає великого матеріального збитку і 
супроводжується людськими жертвами.  

По суті всі міста України, які розташовані в заплавах річок, частково 

піддаються затопленню, особливо в роки з високою водозабезпеченістю. 

Для захисту міст від тимчасового і постійного затоплення застосовують 

штучне підвищення рівня поверхні територій або греблі, підвищення 
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дренованої здатності водозбірних площ, регулювання зливового стоку на 

території міст.  

Ерозія ґрунтів на території міст розвивається під впливом 

сконцентрованого поверхневого стоку, а іноді унаслідок витоків з 

комунікацій.  

Найінтенсивніше ерозія ґрунтів відбувається під час будівельних 
робіт унаслідок розпушування і забору ґрунтів і породи. Інтенсивність 

ерозії в період будівництва в десять разів вища, ніж на землях 

сільськогосподарського використовування. Вміст зважених частинок у 

водних потоках на території будівництва підвищується в десятки разів.  

Річкова ерозія є результатом дії водного потоку на русло і полягає в 

розмиві, транспортуванні й акумуляції наносів. Ерозійна робота річки 

залежить від витрати і швидкості потоку, петрографічного складу порід, в 

яких річка прокладає русло.  
Найбільша інтенсивність ерозії простежується у разі великих витрат 

річки і малої стійкості до розмиву порід, у яких сформовано русло. 

Унаслідок ерозії збільшується загроза спорудам, розташованим на 

берегах, що підмиваються.  

Карстоутворенням називають складний геологічний процес, 

основним компонентом якого є вилуговування розчинних гірських порід 

підземними і поверхневими водами з утворенням великих пусток у 
породах, винесенням дисперсних частинок з перекриваючих і суміжних 

відкладень, а також осіданням і обваленням покриву.  

На територіях міської агломерації розвитку карсту сприяє 

формування значних за розмірами депресивних воронок у районах 

водозаборів (Краматорськ, Луганськ, Рівне та ін.), а також у районах 

розробок корисних копалин (Заліщики, Стебник, Хотин), де 

простежується просідання і провали поверхні. Антропогенна активізація 

сульфатного карсту створює загрозу забудові південно-західної частини 
Львова, складовою до 30 % території міста. В Одесі над підземними 

пустотами – катакомбами, що утворилися в результаті розроблень 

вапняку-черепашнику, простежуються осідання поверхні землі, провали, 

деформація фундаментів. У зоні добування корисних копалин, де 

відбувається порушення земної поверхні над гірськими виробленнями, 

розташовані міста Білозерськ, Горлівка, Донецьк, Макіївка і ін.  

Абразія – процес руйнування гірських порід хвилями і течіями в 

береговій зоні моря, озера або водосховища. Унаслідок винесення 
абразивного матеріалу утворюються високі абразивні береги. 

Інтенсивність абразії зумовлена контуром берегової лінії, петрографічним 

складом порід, що складають берег, умовою їхнього залягання, руйнівною 

силою хвилі, кутом нахилу шельфу. Береги, складені вапняками, 

конгломератами, є порівняно стійкими до абразії, особливо під час 
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падіння пластів у бік моря. Берегові глинисті відкладення не тільки 

розмиваються, а й сповзають вниз при перезволоженні.  

Поєднання абразії й утворенням обвалів характерне для району 

Одеси. Абразивні форми рельєфу розвиваються також на незакріплених 

ділянках побережжя Дніпровського каскаду водосховищ.  

 

5.5. Захист міських територій від небезпечних геологічних 

процесів  

Для урбанізованих територій прогнози розвитку небезпечних 

геологічних процесів розробляють на основі геологічної моделі 

середовища, яке охоплює комплект карт і розрізів різної специфіки: 

геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних. 

Прогноз реалізується в схемі або плані заходів щодо захисту територій від 

небезпечних геологічних процесів.  
Останніми роками для збору, аналізу і подання інформації, що 

належать до геологічного середовища, використовують комп’ютерні 

технології, об’єднані в географічну інформаційну систему (ГІС).  

Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів 

враховує й охоплює:  

1. Під час вибору місця будівництва майбутньої споруди в 

сейсмічному районі потрібно враховувати інженерно-геологічні чинники, 
які впливають на можливе посилення власних коливань будівлі 

підстеляючими породами.  

2. Під час захисту від поширених на території процесів обвалу, а 

також обвалів обривистих схилів використовують заходи щодо активного 

і пасивного захисту.  

3. У цілях захисту від ерозії ґрунтового покриву вживають заходів 

щодо організованого відведення і регулювання поверхневого стоку, що 

забезпечується розвитком зливної каналізації.  
4. Основні протикарстові заходи залежать від особливостей порід, 

які піддаються карстоутворенню, їхнього залягання, специфіки споруд, які 

захищають, і можуть містити такі інженерні рішення: заповнення 

карстових порожнин; створення штучного водного напору і 

протифільтраційних завіс; пониження рівня води і регулювання режиму 

підземних вод; організацію відведення поверхневого стоку.  

5. Протисельовий захист територій охоплює комплекс технічних 

будівель й інженерно-технічних заходів.  
6. Для територій, яким загрожує підтоплення, проводять інженерну 

підготовку, забезпечуючи розвантаження підземних вод шляхом 

відповідної організації рельєфу; влаштовують водостоки; використовують 

локальні засоби інженерного захисту.  
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7. Для зміцнення берегів будують споруди, які направляють потік і 

захищають їх. Під час захисту берегів від руйнування в приморських 

містах створюють активні берегові споруди, які, використовуючи енергію 

потоку з намивання наносів, сприяють збереженню і розширенню пляжної 

зони.  

8. Для скельних, напівскельних, пухких незв’язних порід і порід з 
водно-колоїдними зв’язками застосовують різні способи технічної 

меліорації, які поділяють на: фізико-механічні, фізико-хімічні і хімічні.  

Література: [1; 4; 5; 8-11; 14; 15; 21; 22]. 

                                                                                       Контрольні запитання:  

1. Що розуміють під «геологічними чинниками» формування міських 

територій? 

2. Суть антропогенних змін рельєфу. 

3. Виділіть основні групи підземних споруд залежно від призначення і 
характеру використання. 

4. Вплив процесів сучасного рельєфоутворення на території міст. 

5. Техноземи урбанізованих територій. 

6. Використання та види забруднення ґрунтів міст. 

7. Хімічне забруднення ґрунтів. 

8. Збереження ґрунтового шару під час інженерно-будівельних робіт. 

9. Меліорація ґрунтів в урбанізованих територій. 
10. Рекультивація промислової агломерації. 

11. Поділ гірських порід з інженерно-геологічної позиції. 

12. Суфозія, негативні наслідки суфозійних процесів. 

13. Тиксотропія та як вона проявляється. Що таке пливуни? 

14. Просіданням порід та як воно проявляється. 

15. Техногенні відклади. 

16. Антропогенна дія на компоненти геологічного середовища міст. 

17. Виділіть небезпечні геологічні процеси на урбанізованих територіях. 
18. Землетруси та вулканізм, їхній прояв. Грязеві вулкани.  

19. Обвали та селі. Їхній прояв в Україні. 

20. Підтоплення та затоплення на території міст. 

21. Ерозія ґрунтів та річкова ерозія на території міст. 

22. Карстоутворенням та його прояв в містах України. 

23. Абразією та її прояв в містах України. 

24. Проведення прогнозів розвитку небезпечних геологічних процесів  

25. Захист міських територій від небезпечних геологічних процесів. 
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ЛЕКЦІЯ 6. Оцінювання повітряного середовища урбосистем  

6.1. Атмосферне повітря. Основні поняття, визначення і 

характеристики.  

6.2. Основні джерела утворення і викиду забруднюючих атмосферу 

речовин.  
6.3. Процеси формування складу атмосферного повітря в населеному 

пункті.  

6.4. Заходи щодо захисту повітряного басейну.  

 

6.1. Атмосферне повітря. Основні поняття, визначення і 

характеристики 

Атмосфера – зовнішня газова оболонка Землі, механічна суміш 
різних газів, водяної пари і твердих (аерозольних) частинок. 

Атмосферне повітря, потрібне для дихання живих організмів (істот), 

використовують у технологічних процесах горіння і плавлення як 

сировину для отримання Оксигену, Нітрогену, інертних газів, оксиду 

Карбону. Атмосфера є середовищем для розміщення газоподібних 

відходів виробництва. Під впливом атмосферних опадів, сонячної радіації 

та внаслідок перенесення повітряних мас атмосферне повітря 

позбавляється від сторонніх домішок. Цей процес називають 
самоочищенням атмосфери. 

Склад і будова атмосфери. Атмосфера виконує такі функції: містить 

Оксиген, потрібний для дихання живих організмів; є джерелом 

вуглекислого газу для фотосинтезу рослин; захищає живі організми від 

космічних випромінювань; зберігає тепло Землі і регулює клімат; 

трансформує газоподібні продукти обміну речовин; переносить водяні 

пари по планеті; є середовищем проживання літаючих форм організмів; 

слугує джерелом хімічної сировини й енергії; приймає і трансформує 
газоподібні і пилоподібні відходи.  

Склад атмосфери перебуває в стані динамічної рівноваги, яку 

підтримують такі кліматичні чинники, як переміщення повітряних мас 

(вітер і конвекція) та атмосферні опади, життєдіяльність тваринного і 

рослинного світів, особливо лісів і планктону світового океану, а також 

унаслідок космічних процесів, геохімічних явищ і господарської 

діяльності людини.  
Хімічний склад атмосферного повітря (в об’ємних відсотках): 

Нітроген (N) – 78,1 %; Оксиген (О) – 20,85 %; Аргон (Аr) – 0,93 %; оксид 

Карбону (ІV) (СО2) – 0,033 %; на частку решти компонентів – Неон (Ne), 

Гелій (Не), Криптон (Кr), Ксенон (Хе), Озон (О3), Гідроген (Н2) та ін. 

доводиться не більше ніж – 0,087 %; вміст водяної пари коливається в 

межах 0,01 – 4 %. 



62 

Загальна маса атмосфери становить 5,14 1015 т. Близько 50 % маси 

атмосфери доводиться на нижній шар завтовшки близько 5 км. Маса шару 

товщиною 30 км становить 99 % від усієї маси атмосфери.  

По вертикалі атмосфера має шарувату будову. Виділення окремих 

зон (табл. 6.1) засноване на зміні температури з висотою.  
Таблиця 6.1.  

Характеристика основних зон, що виділяються в атмосфері 

Зона 

атмосфери 

Верхня і нижня межі 

зони від рівня моря, км 

Температура, °C 

нижня межа зони верхня межа 

зони 

тропосфера 0–11 + 15 – 56 

стратосфера 11–50 – 56 – 2 

мезосфера 50–85 – 2 – 92 

термосфера 85–500 – 92 + 1200 

 

Характеристика речовин, які забруднюють атмосферу і 

класифікація джерел забруднення  

Забруднення атмосфери – зміна складу атмосфери унаслідок 

потрапляння в неї домішок.  
Домішка в атмосфері – це розсіяна в атмосфері речовина, що не 

міститься в її постійному складі.  

Речовина, яка забруднює повітря – це домішки в атмосфері, які 

надають несприятливу дію на навколишнє середовище і здоров’я 

населення.  

Оскільки домішки в атмосфері можуть зазнавати різні перетворення, 

їх можна умовно розділити на первинні і вторинні.  
Первинна домішки в атмосфері – це домішки, що зберегли за 

вибраний інтервал часу свої фізичні і хімічні властивості.  

Перетворення домішок в атмосфері – процес, за якого домішки в 

атмосфері піддаються фізичним і хімічним змінам під впливом природних 

і антропогенних чинників, а також унаслідок взаємодії між собою.  

Вторинні домішки в атмосфері – це домішки, які утворилися в 

унаслідок перетворення первинних домішок.  

За дією на організм людини забруднення атмосфери поділяють на 
фізичне і хімічне. До фізичного належать: радіоактивне випромінювання, 

теплова дія, шум, низькочастотні вібрації, електромагнітні поля. До 

хімічного – наявність хімічних речовин і їхніх з’єднань.  

Викиди в атмосферу забруднювальних речовин характеризуються за 

чотирма ознаками: агрегатним станом, хімічним складом, розмір частинок 

і масова витрата викинутої речовини.  

Забруднювальні речовини викидаються в атмосферу у вигляді 

суміші пилу, диму, туману, пари і газоподібних речовин.  
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Джерела викидів в атмосферу поділяють на природні, які зумовлені 

природними процесами, й антропогенні (техногенні), які є результатом 

діяльності людини.  

До числа природних джерел забруднення атмосферного повітря 

належать пилові бурі, масиви зелених насаджень в період цвітіння, степові 

і лісові пожежі, виверження вулканів. Домішки, що виділяються 
природними джерелами: пил рослинного, вулканічного, космічного 

походження, продукти ерозії ґрунту, частинки морської солі; тумани, дим 

і гази від лісових і степових пожеж; гази вулканічного походження; 

продукти рослинного, тваринного, бактерійного походження.  

Природні джерела зазвичай бувають площинними і діють порівняно 

короткочасно. Рівень забруднення атмосфери природними джерелами є 

фоновим і мало змінюється з часом.  

Антропогенні (техногенні) джерела забруднення атмосферного 
повітря, репрезентовані головно викидами промислових підприємств й 

автотранспорту, відрізняються численністю і різноманіттям видів.  

Джерела викидів промислових підприємств бувають стаціонарними, 

коли положення джерела викидів не змінюються в часі, і пересувними 

(нестаціонарними) (автотранспорт).  

Джерела викидів в атмосферу поділяють на: точкові, лінійні і 

площинні.  
Точкові джерела – це забруднення, які сконцентровані в одному 

місці. До них належать димарі, вентиляційні шахти, дахові вентилятори.  

Лінійні джерела мають значну протяжність. Це аераційні ліхтарі, 

ряди відкритих вікон, близько розташовані на дахах вентилятори. До них 

можуть також належати автотраси.  

Площинні джерела є віддалені, забруднення розосереджені по 

площині промислового майданчика підприємства. До площинних джерел 

належать місця складання виробничих і побутових відходів, автостоянки, 
склади паливно-мастильних матеріалів.  

Незатінені, або високі, джерела розташовані в недеформованому 

потоці вітру. Це димарі та інші джерела, які викидають забруднення на 

висоту, що перевищує 2,5 рази висоту розташованих поблизу будівель та 

інших перешкод.  

Затінені джерела розташовані в зоні підпору або аеродинамічної 

тіні будівлі або іншої перешкоди.  

Джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферу поділяють 
на організовані і неорганізовані.  

З організованого джерела забруднювальні речовини поступать в 

атмосферу через спеціально споруджені газові та повітряні виходи і труби.  

Неорганізоване джерело виділення забруднюючих речовин 

утворюються унаслідок порушення герметичності устаткування, 
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відсутності або незадовільної роботи устаткування з відсмоктування пилу 

і газів, в місцях завантаження, вивантаження або зберігання продукту. До 

неорганізованих джерел належать автостоянки, склади паливно-

мастильних або сипких матеріалів і інші площинні джерела.  

Найпоширенішими забруднювальними речовинами, які поступають 

в атмосферне повітря від техногенних джерел, є: оксид Карбону СО, оксид 
Сульфуру (ІV) (SО2), оксиди Нітрогену (NO), вуглеводні (СН) і пил.  

Нормування якості атмосферного повітря. Для кількісної оцінки 

вмісту домішок в атмосфері використовують поняття концентрації – 

кількості речовини, що міститься в одиниці об'єму повітря, приведеного 

до нормальних умов.  

Якість атмосферного повітря – це сукупність його властивостей, 

які визначають ступінь дії фізичних, хімічних і біологічних чинників на 

людей, рослинний і тваринний світ, а також на матеріали, конструкції і 
навколишнє середовище загалом.  

Якість атмосферного повітря можна вважати задовільною, якщо 

вміст домішок у ньому не перевищує гранично допустимих концентрацій 

(ГДК). ГДК – це максимальна концентрація домішків в атмосфері, 

віднесена до певного часу утворення, яка за періодичної дії або впродовж 

всього життя людини не надає на нього і на навколишнє середовище 

загалом прямої або непрямої дії, охоплюючи певні наслідки. Під прямою 
дією розуміють нанесення організму людини тимчасової дратівливої дії, 

що викликає відчуття запаху, кашель, головний біль. У разі накопичення в 

організмі шкідливих речовин, які перевищують певну дозу, можуть 

виникати патологічні зміни окремих органів або організму загалом. Під 

непрямою дією розуміють такі зміни в навколишньому середовищі, які, не 

роблячи шкідливого впливу на живі організми, погіршують звичні умови 

проживання: вражаються зелені насадження, збільшується кількість 

туманних днів і т.п.  
Основним критерієм встановлення нормативів ГДК для оцінки якості 

атмосферного повітря є дія забруднювальних домішок, що містяться в 

повітрі, на організм людини.  

Для оцінки якості атмосферного повітря встановлені дві категорії 

ГДК: максимально разова (ГДКмр) і середньодобова (ГДКсс).  

ГДКмр – основна характеристика небезпеки шкідливої речовини. 

Встановлена для запобігання рефлекторних реакцій у людини (відчуття 

запаху, світлової чутливості, біоелектричної активності головного мозку) 
під час короткочасної дії атмосферних домішок. За цим нормативом 

оцінюють речовини, що володіють запахом або впливають на інші органи 

чуття людини.  

ГДКсс – встановлена для запобігання загальнотоксичного, 

канцерогенного, мутагенного та іншого впливу речовини на організм 
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людини. Речовини, які оцінюють за цим нормативом, володіють здатністю 

тимчасово або постійно накопичуватися в організмі людини.  

 

6.2. Основні джерела утворення і викиду забруднювальних 

атмосферу речовин  

Антропогенні джерела первинного утворення пилу виникають 
унаслідок таких процесів: механічна обробка різних речовин (дроблення, 

шліфування, різання); транспортування сипких матеріалів (вантаження, 

просівання, перемішування); теплові процеси і процеси горіння 

(спалювання, висушування, плавлення); зношування і руйнування речовин 

(гальмівні колодки автомобіля, абразивний елемент заточувального 

верстата).  

Пил, що міститься в атмосфері, класифікують за часом і формою її 

утворення: первинне пилоутворення – пил, що утворюється в результаті 
якого-небудь природного або антропогенного процесу і викидається в 

атмосферу; вторинне пилоутворення – пил, утворюваний в атмосфері з 

рідких або газоподібних речовин, що міститься в ній, в результаті 

хімічних або фізичних перетворень; поверхневе пилоутворення – перехід 

пилу, що сформувався на поверхні землі, в атмосферу.  

Рідкі забруднювальні речовини утворюються під час конденсації 

пари, розпилення або розливу рідин, в результаті хімічних або 
фотохімічної реакцій. Конденсація пари відбувається унаслідок 

охолоджування їх навколишнім атмосферним повітрям. Залежно від точки 

плавлення сконденсовані пари при низьких температурах можуть 

переходити в тверді частинки.  

Газоподібні забруднювальні речовини утворюються в результаті 

хімічних реакцій окислення, відновлення, заміщення, розкладання, а 

також в процесі електролізу, випаровування, дистиляції.  

Джерела утворення і викидання в атмосферу забруднювальних 
речовин у галузях промисловості охоплюють: теплові електростанції, 

добування мінеральної сировини, чорна та кольорова металургія, 

машинобудування, будівельна промисловість, хімічна промисловість, 

виробництво мінеральних добрив, деревообробка, складування і 

спалювання побутових відходів, харчова промисловість, автомобільний 

транспорт. 

Теплові електростанції. Очікуване в найближчі десятиліття 

вичерпання запасів нафти і газу ставить перед енергетиками задачу 
розширення частки використовування твердого палива, особливо вугілля і 

сланців низької якості, запасів яких вистачить на довгий час. Ці види 

палива мають знижену теплотворну здатність, підвищену зольность і 

вміст сірки.  
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Шкідливі домішки продуктів згоряння за походженням 

класифікують на три групи: домішки, утворення яких залежить від складу 

палива: SО2, зола, V2О5; домішки, утворення яких залежить від технології 

спалювання: NOx, СО, бензапірен; інші джерела, не пов’язані зі 

спалюванням: пилоутворення під час утворення відвалів золи, 

випаровування вуглеводнів, зберігання і перевезення рідкого палива.  
Добування мінеральної сировини здійснюється в шахтах або при 

відкритій розробці. Джерелами забруднення атмосфери є терикони, 

відвали, відкриті розрізи, ділянки завантаження, розвантаження і 

транспортування сипких матеріалів. Викиди в атмосферу відбуваються в 

результаті поверхневого запилення. Тліючі вугільні відвали і терикони 

виділяють в атмосферу гази, що містять СО, СО2, SО2, H2S, NO2. Під час 

проведення вибухових робіт утворюються пило-газова хмара, що містить 

пил подрібненої породи, СО, NO2. Над місцем вибуху утворюється пило-
газова хмара, що характеризується об’ємом, висотою підйому, 

температурою, концентрацією забруднюючої речовини.  

Чорна металургія. Підприємства чорної металургії негативно 

впливають на стан атмосферного повітря таких великих міст і 

промислових центрів України, як Алчевськ, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, 

Кривий Ріг, Маріуполь та ін. Основними джерелами утворення і викидів в 

атмосферу забруднювальних речовин є такі технологічні процеси: 
підготовка сировини (збагачення, агломерація), виробництво коксу, 

доменне виробництво, виробництво сталі, виробництво прокату.  

Машинобудування. На машинобудівних підприємствах основними 

джерелом забруднення атмосфери є такі види виробництва: зварка і 

теплове різання металу; ливарне виробництво; механічна обробка металів; 

нанесення лакофарбових покриттів.  

Будівельна промисловість. Виробництво цегли охоплює: добування, 

дроблення, просіювання сировинних компонентів і складання шихти, 
формування цеглини, різання, сушку і випалення. Викиди 

забруднювальних речовин в атмосферу становлять: частинки 

дрібнодисперсної сухої глини і її домішок під час навантажувально-

розвантажувальних робіт, транспортування, дозування, зберігання; викиди 

з печей від згорання палива, озолення і випаровування домішок, що 

містяться в глині, залежні від виду палива, домішок, робочих температур у 

печі.  

Процес виробництва цементу охоплює добування, дроблення і 
змішення початкових матеріалів, випалення і дроблення клінкеру, 

охолоджування і фасування готової продукції. В результаті виробництва в 

атмосферу викидаються пил і продукти згорання, що містять NOx і SО2 в 

кількостях, залежних від виду використовуваного палива та особливостей 

процесу випалення.  
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Хімічна промисловість, виробництво мінеральних добрив. На 

хімічних підприємствах виробляють понад 70 000 видів готової продукції. 

Разом з побічними продуктами у виробництві використовують  

500–600 тис. хімічних з’єднань. Часто як сировину для отримання 

хімічних продуктів використовують відходи інших виробництв. Основні 

викиди хімічних підприємств: аерозолі, оксиди Сульфуру, оксиди 
Нітрогену, вуглеводні, оксид Карбону.  

Більшості викидів аерозолів у хімічній промисловості утворюють у 

процесах дроблення, синтезу, вантаження, упакування і транспортування 

готової продукції. Виробництво Сульфатної кислоти – основне джерело 

викидів оксидів Сульфуру; виробництво Аміаку – оксидів Нітрогену; 

пластмас – вуглеводнів; газової сажі – оксиду Карбону. Головною 

забруднювальною атмосферу речовиною під час виробництва добрив є 

аерозолі, що містять з’єднання Нітрогену, Фосфору і Флуору.  
Автомобільний транспорт. В автомобілів є три види викидів 

забруднювальних речовин: відпрацьовані гази двигунів, картерні гази, 

паливне випаровування. Найбільш об’ємними з них є відпрацьовані гази. 

Основними токсичними компонентами відпрацьованих газів є оксид 

Карбону, оксиди Нітрогену, незгорілі вуглеводні, оксид Сульфуру (IV), 

сажа, з’єднання Плюмбуму, поліциклічні ароматичні вуглеводні, 

бензапірен.  
Питомі викиди токсичних речовин залежать від потужності і типу 

двигуна, режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості 

руху, стану і нахилу дороги, якості палива.  

 

6.3. Процеси формування складу атмосферного повітря в 

населеному пункті  

Розсіювання в атмосфері забруднюючих речовин, що викидаються з 

димарів і вентиляційних пристроїв, підлягає законам турбулентної 
дифузії. На процес їхнього розсіювання значний вплив мають такі 

чинники: стан атмосфери, фізичні і хімічні властивості речовин, що 

викидаються, висота і діаметр джерела викидів, розташування джерел, 

рельєф місцевості.  

Метеоумови надають значний вплив на перенесення і розсіювання 

сумішей в атмосфері. Найбільший вплив надає режим вітру і температури, 

опади, тумани, сонячна радіація.  

Вітер може робити різний вплив на процес розсіювання сумішей 
залежно від типу джерела і характеристики викидів. При низьких або 

холодних джерелах викидів підвищений рівень забруднення повітря 

простежується при слабких вітрах (0–1 м/с) у результаті скупчення 

домішок у приземному шарі.  
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Якщо температура навколишнього повітря знижується з висотою, 

нагріті струмені повітря підіймаються вгору (конвекція), а замість них 

опускається холодне. Такі умови називають конвективними. Якщо 

вертикальний градієнт температури буде негативним (температура зростає 

з висотою), то потік стає холодніше навколишніх мас, що вертикально 

підіймається, і його рух затухає. Такі умови називають інверсійними.  
Якщо підвищення температури починається безпосередньо від 

поверхні землі, інверсію називають приземною, якщо ж з деякої висоти 

над поверхнею землі – підведеною.  

Для стану атмосфери в містах найбільшу небезпеку представляє 

приземна інверсія в поєднанні зі слабкими вітрами.  

Тумани на вміст забруднювальних речовин в атмосфері впливають 

так: краплі туману поглинають домішку, причому не тільки поблизу 

підстиляючої поверхні, а й з вище розміщених, найзабрудненіших шарів 
повітря. Унаслідок цього концентрація домішок сильно зростає в шарі 

туману і зменшується над ним. Розчинення сірчистого газу в краплях 

туману приводить до утворення сірчаної кислоти.  

Опади очищають повітря від домішок. Після тривалих інтенсивних 

опадів високі концентрації домішок в атмосфері по суті не простежується.  

Сонячна радіація зумовлює фотохімічні реакції в атмосфері з 

утворенням різних вторинних продуктів, що володіють часто 
токсичнішими властивостями, ніж речовини, що поступають від джерел 

викидів.  

У великих містах формується свій мікроклімат, значно змінюються 

аеродинамічні, радіаційні, термічні і водяні характеристики атмосфери. 

Виділення в містах великої кількості тепла, зміна газового й аерозольного 

складу повітря призводять до підвищення температури повітря і 

утворенню так званих островів тепла.  

Основи прогнозу забруднення атмосферного повітря. Розвиток 
методів прогнозу ґрунтується на результатах теоретичної та 

експериментальної вивченості закономірностей розповсюдження домішок, 

що викидають джерела забруднення атмосфери.  

Основний напрям вивчення розповсюдження домішок полягає в 

розробленні теорії атмосферної дифузії на основі математичного опису 

процесу за допомогою рівняння турбулентної дифузії. Воно дає змогу 

досліджувати розповсюдження домішок від джерел різного типу при 

різних характеристиках середовища.  
Трансформація домішок в атмосфері. Перший від поверхні Землі 

шар атмосфери – тропосфера є нерівноважною хімічно активною 

системою. У ній безперервно відбуваються процеси, що викликають зміну 

концентрації домішок в атмосферному повітрі.  
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Знання про механізми і швидкість процесів надходження викидів з 

природних й антропогенних джерел, перенесення в інші сфери (воду, 

ґрунт) або трансформації в атмосфері дають змогу скласти баланс 

атмосферної частини глобального кругообігу речовин у природі.  

Більшість газоподібних домішок, що викидаються в атмосферу, є у 

відновленій формі або у вигляді оксидів з низьким ступенем окислення. 
Аналіз атмосферних опадів показує, що повернені на поверхню землі 

домішки представлені зазвичай речовинами з високим ступенем 

окислення (Сульфатна кислота, сульфати, Нітрогенна кислота, нітрати, 

оксид Карбону (ІV)). Отже, тропосфера виконує роль глобального 

окислювального резервуара.  

Процеси окислення домішок у тропосфері можуть відбуватися у 

трьох різних напрямах: окислення безпосередньо в газовій фазі; 

окисленню передує адсорбція домішок частинками води, в подальшому 
процес окислення протікає в розчині; окисленню передує адсорбція 

домішок на поверхні підвісних частинок у повітрі. У ролі окислювача 

виступають молекули Оксигену, Гідроген пероксид, Озон.  

Смоги. Смог – атмосферне явище, яке виникає при збігові певних 

метеорологічних умов і високого ступеня забрудненості повітряного 

басейну. Розрізняють такі види смогів: фотохімічний, лондонський і 

льодовий.  
Фотохімічний смог утворюється в ясну сонячну погоду, при низькій 

вологості, температурі вище +30° С, повній відсутності вітру і високій 

забрудненості повітря. При фотохімічному смогу простежується поява 

голубуватого серпанку або білого туману і пов’язане з цим погіршення 

видимості. Основними хімічними з’єднаннями, що забезпечують вище 

перечисленні властивості смогу, є озонід Карбону і пероксіаціл Нітрату, 

що утворюються в результаті хімічних реакцій наявних в повітрі 

вуглеводнів з оксидами Нітрогену і Карбону під впливом сонячної радіації 
(фотохімічний ефект).  

Смог викликає в людей роздратування органів чуття, хімічно діє як 

окислювач (підсилює корозію металів, приводить до розтріскуванню 

гуми).  

Фотохімічний смог характерний для таких міст, як Дніпро, Донецьк, 

Запоріжжя.  

Лондонський смог формується при вологості повітря близько 100 %, 

температурі 0°С, тривалій штильовій погоді і високій концентрації 
продуктів згорання твердого і рідкого палива (SО2, сажа, NOx і СО). 

Простежується частіше в осінньо-зимовий період, характерний для 

помірних широт з вологим морським кліматом.  

Смог одержав свою назву після катастрофи, що відбулася в столиці 

Великобританії в грудні 1952 р., пов’язаної з високою забрудненістю 
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повітря і тривалим штилем протягом двох тижнів. У цей період різко 

підвищилася кількість легеневих і серцево-судинних захворювань, 

смертність збільшилася більш, ніж у десять разів. Подібні ситуації 

повторилися в грудні 1956 р. і січні 1957 р. Завдяки вжитим заходам з 

обмеження пилових та газових викидів забруднення атмосферного повітря 

в Лондоні значно знизилося.  
Смог типу лондонського характерний для Маріуполя, Одеси та 

інших приморських міст.  

Льодовий смог характерний для міст, розташованих у високих 

(північних) широтах. Він утворюється при температурах нижче –30°С, 

повному штилі, високій вологості повітря і наявності потужних джерел 

забруднення атмосфери. При низькій температурі крапельки водяної пари 

перетворюються на кристали льоду (розміром 5–10 мкм) і повисають у 

повітрі у вигляді густого білого туману, видимість зменшується до 8–10 м. 
На кристалах льоду адсорбуються частинки і молекули пилових та газових 

викидів. Важчі кристали льоду опускаются в приземний шар. Дихання в 

такому тумані стає неможливим. Для України льодовий смог не 

характерний.  

 

6.4. Заходи щодо захисту повітряного басейну  

Заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря міського 
середовища можна умовно розділити на такі групи: організація 

санітарно-захисних зон, архітектурно-планувальні рішення, інженерно-

організаційні заходи, безвідходні і маловідхідні технології, технічні засоби 

і технології очищення викидів.  

Санітарно-захисні зони. Об’єкти, що є джерелами виділення в 

навколишнє середовище шкідливих із неприємним запахом речовин, треба 

відділяти від житлової забудови санітарно-захисною зоною (СЗЗ).  

Розміри нормативної СЗЗ до межі житлової забудови встановлюють 
залежно від потужності підприємства, особливостей технологічного 

процесу виробництва, характеру і кількості виділених в атмосферу 

шкідливих і з неприємним запахом речовин. Відповідно до санітарної 

класифікації промислових підприємств розміри санітарно-захисних зон 

встановлюють у межах від 50 до 3000 м залежно від класу небезпеки 

підприємства.  

Підприємства з технологічними процесами, що не призводять до 

виділення в атмосферу забруднювальних речовин, допускається 
розміщувати в межах житлових районів.  

СЗЗ не можна розглядати як резервну територію і використовувати її 

для розширення промислового майданчика. На території СЗЗ дозволено 
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розміщення об’єктів нижчого класу шкідливості, ніж основне 

виробництво, – складів, гаражів, автостоянок і т.п.  

Розмір СЗЗ до межі житлової забудови треба встановлювати:  

– для підприємств з технологічними процесами, що є джерелом 

забруднення атмосферного повітря – безпосередньо від джерела 

забруднення (труби, шахти, аераційні ліхтарі будівель, місця 
завантаження чи розвантаження сировини);  

– для підприємств з технологічними процесами, що є джерелами 

шуму, вібрації, електромагнітних хвиль, радіочастот – від будинків, 

споруд і майданчиків, де встановлене це устаткування;  

– для електростанцій чи котелень – від димарів.  

Територія СЗЗ повинна бути упорядкована й озеленена. Під час 

проектування впорядкування СЗЗ потрібно зберігати існуючі зелені 

насадження. З боку сельбищної території потрібно передбачати смугу 
деревно-чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині 

зони до 100 м – не менше 20 м.  

Поблизу підприємств з великою кількістю викидів шкідливих 

речовин СЗЗ формується у вигляді аеродинамічної системи, що 

складається із зелених захисних смуг і відкритих просторів між ними. 

Смуги доцільно розміщувати під кутом 80–90° до основного напрямку 

вітру. При цьому зона провітрюється по численних каналах в 
горизонтальному напрямі. Завихрення повітря за смугами сприяє 

утворенню висхідних потоків і розсіюванню викидів в найбільш високих 

шарах атмосфери. Водночас захисні смуги і газонні покриття затримують 

пил й аерозолі, поглинають шкідливі гази.  

До архітектурно-планувальних належать заходи, пов’язані з вибором 

майданчика для будівництва промислового підприємства, взаємним 

розташуванням підприємства і житлових кварталів, цехів підприємства, 

побудовою зелених зон.  
Майданчик житлової забудови повинен бути розміщений нижче за 

підприємство, інакше перевага високих труб для розсіювання шкідливих 

викидів зводиться нанівець.  

Джерела забруднення атмосфери бажано розташовувати за межею 

населених пунктів і з підвітряної сторони від житлових масивів по 

середній розі вітрів теплого періоду року, щоб викиди неслися убік від 

житлових кварталів. Цехи, які виділяють найбільшу кількість 

забруднювальних речовин, потрібно розташовувати на краю виробничої 
території зі сторони, протилежної житловому масиву. Розташування цехів 

повинне бути таким, щоб при напрямі вітру у бік житлових кварталів їхні 

викиди не об’єднувалися.  

Важливе місце займають методи фітомеліорації з використанням 

зелених насаджень, залісення і задерновування територій.  
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Зелені насадження є ефективними біофільтрами. Під час 

проходження запиленого повітря через крони дерев і чагарників, а також 

через трав’янисту рослинність він очищається від пилу завдяки осіданню 

аерозольних частинок на поверхні листя і стебел рослин. Крім того, зелені 

насадження можуть поглинати і газоподібні розчини. У районах, де 

випадає більша кількість опадів, поглинальна здатність зелених насаджень 
зростає.  

Якщо концентрація забруднювальних речовин перевищує 

граничнодопустиму, вона стає шкідливою для життєдіяльності рослин і 

може призвести до їх загибелі. Найстійкіші дерева – акація, дуб, верба, 

клен.  

Основні види інженерно-організаційних заходів полягають у такому:  

1. Зниження інтенсивності й організація руху автотранспорту. Для 

цього ведеться будівництво об’їзних та окружних доріг навколо міст і 
населених пунктів, пристрої розв’язок перетинів доріг на різних рівнях, 

організація на основних міських магістралях руху по типу «зелена хвиля».  

2. Збільшення висоти димарів. Чим вища труба, тим краще 

розсіювання пилових та газових викидів в атмосфері. Якщо димар 

заввишки 100 м дає змогу розсіювати шкідливі речовини в радіусі до 

20 км, то труба заввишки 250 м збільшує радіус розсіювання до 75 км. 

Потрібно враховувати, що під час викидів через високі димарі 
підвищується загальне фонове забруднення повітря.  

3. Підвищення швидкості руху газів в димарі. Це сприяє збільшенню 

початкового підйому викидів, поліпшенню умов їхнього розсіювання. З 

іншого боку, при цьому зростає гідравлічний опір димаря і, відповідно, 

питомі енерговитрати на транспортування газів.  

Впровадження безвідхідних і маловідхідних технологій є 

найперспективнішим заходом, що дає змогу суттєво понизити рівень 

забруднення повітряного басейну.  
Найперспективнішими напрямами в галузі зниження утворення 

газових відходів підприємств є:  

– перехід підприємств теплоенергетики з твердого палива на 

природний газ, що дає змогу значно понизити рівень забруднення 

атмосферного повітря пилом і сірчистими з’єднаннями;  

– відмова від застосування етилового бензину й упровадження як 

автомобільне паливо природного газу;  

– вдосконалення опалювального простору і паливних пальників 
енергетичних казанів, оптимізація процесу спалювання палива, що 

дозволить понизити викиди оксидів Нітрогену в атмосферу;  

– зниження енергоємності виробництва і використовування 

вторинних енергоресурсів у вигляді гарячої води і гарячих газів.  
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Технічні засоби і технології очищення викидів. Очищення пилових і 

газових викидів є основним заходом щодо захисту і відновлення 

повітряного басейну.  

Існують різні методи очищення викидів від твердих, рідких і 

газоподібних домішок. На основі цих методів розроблена велика кількість 

пристроїв й апаратів, при комплексному використанні яких може бути 
досягнута високоефективне очищення пилових і газових викидів. У цілях 

економії виробничих територій ці пристрої й апарати розміщують, 

зазвичай, у верхніх ярусах цехового простору. Витягнуті з пилових і 

газових викидів речовини звичайно є або готовим продуктом, або цінним 

видом вторинної сировини.  

Для очищення газів від твердих і рідких частинок застосовують 

технології сухого інерційного очищення газів, мокрого очищення газів, 

фільтрації, електростатичного осадження.  
Для очищення газів від газо- і пароподібних компонентів 

застосовують методи абсорбції, адсорбції, термічне і термокаталітичне 

очищення, біохімічні реактори.  

До основних вимог, які стосуються апаратів пило- і газоочищення, 

належать висока ефективність та експлуатаційна надійність.  

Для забезпечення оптимального вибору технології і конструкції 

апарату очищення викидів проводять техніко-економічну оцінку.  
Газоочисні установки, зазвичай, не дають прямого прибутку. 

Можливість використовувати уловлюваний продукт покриває тільки 

незначну частину витрат. Тому в числі техніко-економічних показників 

треба враховувати збиток, якому запобігли, від можливого забруднення 

атмосферного повітря в разі відсутності очищення, що створює 

передумови встановлення рентабельності і очікуваного прибутку від 

упровадження систем й апаратів очищення викидів.  

Методи очищення промислових викидів від газо- і пароподібних 
домішок по характеру протікання фізико-хімічних процесів поділяють на 

такі групи:  

– промивання викидів розчинних домішок (адсорбція);  

– промивання викидів розчинами реагентами, що зв’язують домішки 

хімічно (хемосорбція);  

– поглинання газоподібних домішок твердими активними 

речовинами (адсорбція);  

– термічна нейтралізація шкідливих домішок газів, що відходять 
(процеси спалювання);  

– каталітичне очищення газів;  

– біохімічне очищення газів. 

Література: [3; 4; 9-11; 13; 18; 22; 26]. 
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                                                                                       Контрольні запитання:  

1. Виділіть функції атмосфери. 

2. Який хімічний склад атмосферного повітря? Яка загальна маса 

атмосфери? 

3. Дайте характеристику основних зон, що виділяються в атмосфері. 

4. Що таке забруднення атмосфери? Що Ви розумієте під домішками в 
атмосфері? 

5. Дайте визначення поняттям: «речовина, яка забруднює повітря», 

«первинні домішки», «вторинні домішки в атмосфері». 

6. Якими ознаками характеризуються викиди в атмосферу 

забруднювальних речовин? 

7. Як поділяють джерела викидів в атмосферу? 

8. Які домішки виділяють природні джерела в атмосферу? 

9. Як поділяють джерела викидів в атмосферу за поширенням? 
10. Виділити найпоширеніші забруднювальні речовини, які надходять в 

атмосферу. 

11. Що розуміють під якістю атмосферного повітря? 

12. Які дві категорії ГДК виділяють? Пояснити їх. 

13. У результаті яких процесів виникають антропогенні джерела 

первинного утворення пилу? 

14. Як класифікують за часом і формою його утворення пил, що міститься 
в атмосфері? 

15. Утворення рідких і газоподібних забруднюючих речовин. 

16. Джерела утворення і викидання в атмосферу забруднювальних 

речовин у галузях промисловості. 

17. Як теплові електростанції впливають на забруднення атмосферного 

повітря? 

18. Як добування мінеральної сировини впливає на забруднення 

атмосферного повітря? 
19. Як чорна металургія впливає на забруднення атмосферного повітря? 

20. Як машинобудування впливає на забруднення атмосферного повітря? 

21. Як будівельна промисловість впливає на забруднення атмосферного 

повітря? 

22. Як хімічна промисловість, виробництво мінеральних добрив впливає 

на забруднення атмосферного повітря? 

23. Як автомобільний транспорт впливає на забруднення атмосферного 

повітря? 
24. Вплив метеоумов на перенесення і розсіювання домішок в атмосфері. 

25. Основи прогнозу забруднення атмосферного повітря. 

26. Процеси трансформації домішок в атмосфері.  

27. Смог та його види. 

28. Заходи щодо захисту повітряного басейну міського середовища. 
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29. Схарактеризуйте санітарно-захисні зони захисту повітряного басейну 

міста. 

30. Суть архітектурно-планувальних заходів захисту повітряного басейну 

міста.  

31. Суть інженерно-організаційних заходів захисту повітряного басейну 

міста.  
32. Маловідходні та безвідходні технології захисту повітряного басейну 

міста. 

33. Технічні засоби і технології очищення викидів. 

34. Виділіть групи методів очищення промислових викидів від газо- і 

пароподібних домішок за характером протікання фізико-хімічних 

процесів. 
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ЛЕКЦІЯ 7. Оцінювання водного середовища урбосистем  

7.1. Водні об’єкти урбосистеми.  

7.2. Використання та оцінка стану водних об’єктів урбосистеми.  

7.3. Джерела дії на водні об’єкти.  

7.4. Системи водовідведення і очищення стічних вод.  
7.5. Поверхневий стік з міської території і територій промислових 

підприємств.  

7.6. Процеси формування якості поверхневих вод та самоочищення 

водних об’єктів. 
 

Міські поселення з давніх віків виникали по берегах річок та озер, 

які слугували джерелом водопостачання, а часто зручним транспортним 

шляхом.  

Водночас річки використовували для видалення рідких і твердих 
відходів життєдіяльності людей і худоби, що призводило до їхнього 

забруднення, обмежуючи розташовані нижче за течією населені пункти 

можливості користуватися ними для питного водопостачання. Річки 

розносили збудники інфекційних захворювань, таких як холера, 

дизентерія, черевний тиф та ін. Потрібно було не одне тисячоліття, поки 

люди навчилися запобігати забрудненню водних об'єктів, очищати і 

знезаражувати стічні води.  

 

7.1. Водні об’єкти урбосистеми  

До водних об’єктів, розташованих у межах урбанізованих територій, 

належать водні потоки, водоймища, моря, підземні води. Водні потоки 

поділяють на річки, канали, струмки; водойми – на озера, водосховища, 

ставки. Моря поділяють на відкриті і внутрішні. Гирлову область річки, 

що впадає в море безрукавним руслом, називають естуарієм, або 

лиманом.  
Підземні води поділяють на водоносні горизонти і комплекси, які 

утворюють у просторі басейни і родовища. Підземні води, які виливають 

на поверхню, називають джерелами.  

Річки поділяють на малі, середні і великі.  

Міські канали – штучні водні потоки, які прокладають для плавання 

кораблів, перекидання стоку річок або для запобігання повеней та при 

явищах відпливу-припливу. Русло каналу влаштовують із залізобетону, 

зрідка з кам’яної кладки, в окремих місцях канал забирається в трубу.  
Струмки – невеликі водні потоки, що беруть початок від джерел.  

Моря України класифікують таким так: Чорне море належить до 

відкритого типу, Азовське – до внутрішнього.  
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Естуарії класифікують за панівним гідрологічним режимом: стічні, 

приливно-відпливні, зганяння-наганяння; за коливанням рівня: до 0,5 м – 

малі, від 0,5 до 1 м – середні, понад 1 м – великі.  

Водні об’єкти в межах міської межі, як уже було наголошено, 

слугують чинником утворення міста. Уздовж них і навколо формуються 

житлові квартали, будують вулиці і проїзди. Міські водойма і водні 
потоки мають естетичне значення, і їх використовують для рекреації. На 

судноплавних річках і каналах, а також в приморських містах у межах 

міської межі розташовують порти.  

Родовища підземних вод, розташовані як у приміській зоні, так і в 

межах міської території, а придатні за якістю і захищеністю для питних 

цілей, використовують для централізованого водопостачання міста. 

Джерела підземних вод населення використовує для нецентралізованого 

водопостачання. Їх обладнують відповідно до санітарно-гігієнічних та 
естетичних вимог.  

Джерельні води за своєю якістю відповідають воді того пласту, з 

якого вони виливаються. Джерела міста місцеві жителі широко 

використовують як джерело питної води. Вони можуть бути також 

альтернативним джерелом питного водопостачання в період надзвичайних 

ситуацій. Проте через прогресивну негативну дію міського середовища на 

якість підземних вод лише окремі джерела після ретельних гідро-
геохімічних, мікробіологічних і радіологічних досліджень можуть бути 

рекомендовані для використовування населенням. З огляду на традиційне 

позитивне ставлення до джерел важливо своєчасно інформувати 

населення про якість води конкретних джерел.  

Для джерел, розташованих у міській межі, в яких зберігається 

природна якість води, потрібно передбачати спеціальні охоронні заходи: 

устаткування каптажів й організацію зон санітарної охорони. Такі зони 

призначені для запобігання забрудненню підземних вод у місці їхнього 
виходу. Вони складаються з трьох поясів. Оскільки родовища води за 

ступенем природної захищеності можна прирівняти до ґрунтових вод, то 

перший пояс – зона строгого режиму – повинен мати радіус не менше 

50 м. Розміри і конфігурації другого поясу – зони обмежень, призначеної 

для захисту від бактерійного забруднення, – визначають розрахунком. 

Розміри поясу залежно від властивостей фільтрації водоносних і 

перекриваючих порід, а також від дебиту джерела можуть змінюватися від 

десятків до декількох сотень метрів. Третій пояс, що належить також до 
зони обмежень і призначений для захисту від хімічного забруднення, теж 

визначають розрахунковим шляхом. Розміри його залежать від терміну 

експлуатації і за достатньо тривалого терміну досягають меж зони 

живлення водоносного горизонту.  
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7.2. Використання та оцінка стану водних об’єктів урбосистеми  

Розташовані в міській межі водні потоки і водойми використовують 

головно для рекреації – купання, відпочинку на березі, катання на човнах, 

вилову риби. Судноплавні водні об’єкти – для проходження і стоянки в 

портах кораблів та інших плавзасобів. Місця рекреації, а також правила 

поведінки на воді встановлює місцева адміністрація. Якість води в районі 
пляжів повинна відповідати нормам і вимогам комунально-побутового 

водокористування. Контроль якості води водних об’єктів, використовують 

для рекреації, виконує місцева санепідемслужба.  

Скидання стічних вод у водні об’єкти в межах міської межі 

відповідно до законодавства заборонене. В окремих містах такі скидання 

сьогодні поступово ліквідовують. Стічні води відводять на загальноміські 

очисні споруди, скидання з яких в річку розташоване за межами міста. У 

разі скидання стічних вод у міські річки склад скидної води в місці 
випуску повинен відповідати якості води водних об’єктів комунально-

побутового водокористування.  

Централізоване водопостачання. Одна з найважливіших частин 

життєзабезпечення міст – централізоване водопостачання, яке стикається 

в останні десятиліття з великими проблемами. Дефіцит водних ресурсів 

потрібної якості призводить до необхідності транспортувати воду на сотні 

кілометрів. Зношеність і санітарний стан водних потоків і розвідних  
мереж у багатьох містах України досягли критичного рівня.  

Значним недоліком централізованого водопостачання є застосування 

Хлору для знезараження води, що приводить до утворення і дії на 

населення токсичних хлорорганічних з’єднань. Хлорування води 

ефективне тільки щодо холерного ембріону, збудників черевного тифу і 

дизентерії. Порівняно стійкими до хлорування є збудники паратифу і 

мікрококи, спорові форми, ентеровіруси, цисти простих та ін. 

Застосування інших методів знезараження води стримують у зв’язку з 
їхньою вищою вартістю.  

Централізоване водопостачання населення міст залежить від роботи 

систем водовідведення. Аварії на очисних спорудах, які відбувалися в  

80-х і 90-х роках в Дніпрі, Родзинках, Первомайську Луганської області, 

Маріуполі, Харкові призводили до вимушеного припинення подачі води в 

міські водопроводи на тривалий час.  

Децентралізоване водопостачання. Розглядають такі варіанти 

децентралізованого водопостачання: розлив у пляшки і пакети екологічно 
чистої води, розвезення спеціальними автомашинами і відведення води в 

тару споживача, організація водорозбірних пунктів і бюветів у житлових 

кварталах. Також можуть використовувати поверхневі води, які пройшли 

очищення.  
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Технологія децентралізованого питного водопостачання має такі 

переваги: з’являється незалежна, надійно захищена система питного 

постачання на випадок аварій та інших надзвичайних ситуацій; 

підвищується надійність системи питного забезпечення, оскільки в разі 

виходу з ладу одного джерела населення може користуватися сусідніми; 

економно витрачається артезіанська вода високої питної якості, запаси 
якої обмежені; для питних цілей використовують воду, яка потребує 

менших порівняно з поверхневими водними джерелами витрат на її 

підготовку; питна вода, яку розбирає населення в бюветах, на порядок 

дешевша від води у пляшках.  

Наголосимо, що розглянуті варіанти децентралізованого 

водопостачання є лише доповненням до централізованих систем 

водопостачання міст і пропонують альтернативне джерело якісної питної 

води, що підвищує стійкість системи забезпечення в кризових ситуаціях.  
Оцінка стану водних об’єктів. Різноманітність видів 

водокористування зумовлена і різноманітність потреби до води. З 

урахуванням цього поняття якості води повинне бути пов’язане з її 

використовуванням.  

Згідно з Водним кодексом України якість води є характеристикою 

складу і властивості води, визначає її придатність для конкретного виду 

водокористування.  
Оскільки не має єдиного показника, який характеризував би весь 

комплекс характеристик води, оцінка якості води ведеться на основі 

системи показників. Показники якості води поділяють на фізичні, 

бактеріологічні, гідробіологічні і хімічні. Іншою формою класифікації 

показників якості води є їхній розподіл на загальні і специфічні.  

До основних фізичних показників якості води належать: 

температура води, запах, прозорість, колір та вміст зважених речовин.  

Бактеріологічні показники характеризують забрудненість води 
патогенними мікроорганізмами.  

Гідробіологічні показники дають змогу оцінити якість води по 

тваринному населенню і рослинності водоймищ.  

Оцінка якості води за рівнем сапробності. Сапробність – це ступінь 

насичення води органічними речовинами. Відповідно до цього підходу 

водні об’єкти (або їхні ділянки) залежно від вмісту органічних речовин 

поділяють на полісапробні, амезосапробні, мезосапробні та олігосапробні. 

Найзабрудненішими є полісапробні водні об'єкти. Кожному рівню 
сапробності відповідає свій набір індикаторних організмів-сапробіонтів.  

Оцінка якості води за видовою різноманітністю організмів. Зі 

збільшенням ступеня забрудненості водних об’єктів видова 

різноманітність, зазвичай, знижується. Тому зміна видової різноманітності 

є показником зміни якості води. Оцінку видової різноманітності 
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здійснюють на основі індексів різноманітності (індекси Маргалефа, 

Шеннона та ін.).  

Оцінка якості води за функціональних характеристиках водного 

об’єкта. У цьому випадку про якість води зазначають за величиною 

первинної продукції, інтенсивності деструкції і деяким іншим показникам.  

Фізичні, бактеріологічні і гідробіологічні показники відносять до 
загальних показників якості води.  

Хімічні показники можуть бути загальними і специфічними. До числа 

загальних хімічних показників якості води належать: розчинений Оксиген, 

хімічне споживання Оксигену, біохімічне споживання Оксигену, водневий 

показник (рН), Нітроген, Фосфор та мінеральний склад.  

До специфічних показників якості води, які найчастіше трапляються, 

належать: феноли, нафтопродукти, пестициди та важкі метали.  

 

7.3. Джерела дії на водні об’єкти  

Системний підхід до вивчення якості води водних об’єктів 

передбачає розгляд їх як відкритих систем, у яких відбувається обмін 

енергією і речовиною з навколишнім середовищем.  

Якість поверхневих вод визначають двома групами чинників: 

зовнішніми діями у вигляді амохтонних (які поступають ззовні водного 

об’єкта) джерел забруднення і внутрішньо-водними процесами, які 
охоплюють процеси самоочищення й утворення автохтонних (утворених у 

самому водному об’єкті) джерел забруднення.  

Зовнішні джерела дії класифікують за походженням, локалізацією, 

тривалістю дії виду забруднення.  

За походженням джерела забруднення поділяють на природні і 

антропогенні. До природних джерел забруднення належать атмосферні 

(атмосферні опади), гідросферні (озера, притоки, ґрунтові і підземні води, 

які формують стік водного об’єкта) і літосферні (схилові ерозії і 
вилуговування схилів русел).  

Основними антропогенними джерелами забруднення є промислові, 

комунальні, сільськогосподарські і транспортні. Зазначені джерела дії, за 

винятком сільськогосподарських, типові для міських водних об’єктів. 

Сільськогосподарські джерела забруднення розміщені в приміській зоні.  

За локалізацією джерела дії на водні об’єкти поділяють на: точкові, 

площа контакту яких з водним об’єктом значно менша від площі 

забрудненої зони цього об’єкта; лінійні, площа контакту яких з водним 
об’єктом є лінією і площинні, вплив яких є розосередженим за площею 

водного об’єкта. Прикладом точкових джерел забруднення можуть 

слугувати спускання стічних вод із систем водовідведення або в невеликі 

потоки. Лінійні джерела дії трапляються у вигляді стоку з поверхні 
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водозбору, спускання стічних вод через спеціальний розсіювальний 

пристрій. Площинні джерела дії: акваторії портів, стоянки 

малогабаритних моторних кораблів, місця донного видобутку корисних 

копалин – піску, гравію, нафти, газу та ін.  

За тривалістю дії джерела забруднення бувають постійні, 

періодичними і епізодичними.  
Носії забруднювальних речовин, зазвичай, стічні, інфільтраційні і 

підземні води, зворотні води зрошування і дренажні води, поверхневий 

стік із забрудненої території, атмосферні опади.  

Джерела дії на водний об’єкт можуть призводити до його хімічного, 

фізичного і біологічного забруднення. 

Хімічне забруднення проявляється через наднормативний вміст 

речовин у поверхневих водах. Для фізичного забруднення характерне 

підвищення температури води завдяки надходженню у водний об’єкт 
підігрітих вод або наявність радіонуклідів. Біологічна дія на водний об’єкт 

супроводжується надходженням у нього хвороботворних мікробів, яєць 

гельмінтів, дрібних водоростей, дріжджових і пліснявих грибів (гідро-

флорне забруднення).  

Найвагоміший внесок у забруднення водних об’єктів вносять 

аллохтонні джерела, особливо антропогенного походження. Основними з 

них є спускання стічних вод промислових підприємств, спускання міських 
стічних вод, транспортні джерела забруднення і поверхневий стік із 

забруднених територій.  

 

7.4. Системи водовідведення і очищення стічних вод  

Відходи життєдіяльності людини, вода, використана для побутових 

потреб і в технологічних процесів, а також дощові і талі води з міської 

території відділяють через систему водовідведення і подають на 

загальноміські очисні споруди. За відсутності або перевантаження міських 
очисних споруд у водні об’єкти вимушено скидаються неочищені або 

недостатньо очищені стічні води, що призводить до забруднення водного 

об’єкта на значному об’ємі. За обмеженої продуктивності міських очисних 

споруд дощові і талі води частково або повністю скидаються у водні 

об'єкти без очищення, разом з ними може скидатися і частина 

загальноміських стічних вод.  

Система водовідведення, зв’язана ще каналізаційною системою, 

охоплює такі основні елементи: внутрішні водовідвідні системи в 
житлових будівлях або виробничих приміщеннях; внутрішньо квартальні 

або внутрішньо майданчикові водовідвідні мережі; зовнішні водовідвідні 

мережі; регулюючі резервуари; насосні станції і напірні трубопроводи; 



82 

очисні споруди; спуски очищених стічних вод у водні об’єкти; аварійні 

зливні стічних вод у водні об'єкти.  

Водовідвідні системи поділяють на загально-спускові, роздільні і 

комбіновані. Також роздільні системи поділяють на повнороздільні, 

неповнороздільні і напівроздільні.  

Загально-зливна система водовідведення має одну водовідвідну 
мережу, призначену для відведення зливних вод всіх категорій: 

господарсько-побутових, виробничих і дощових.  

 

7.5. Поверхневий стік з міської території і територій 

промислових підприємств  

Поверхневий стік з територій міст і промислових територій є 

природним джерелом забруднення і засмічення водних об’єктів. 

Визначено, що в урбанізованих зонах з розвиненим агропромисловим 
сектором з поверхневим стоком у водні об’єкти надходить понад 80 % 

забруднювальних речовин.  

Поверхневий стік охоплює дощові, снігові і стічні води. Він буває 

організованим і неорганізованим. Організований поверхневий стік 

збирається з водозбірної території за допомогою спеціальних лотків і 

каналів та поступає в мережі каналізації або прямо у водний об’єкт через 

випущення зливових вод. Неорганізований поверхневий стік стікає у 
водний об’єкт по рельєфу місцевості.  

Основними джерелами забруднення поверхневого стоку на міських 

територіях є: сміття з поверхні покриття; продукти руйнування дорожніх 

покриттів; продукти ерозії ґрунтових поверхонь; викиди речовин в 

атмосферу промисловими підприємствами, автотранспортом, 

опалювальними системами; виливання нафтопродуктів на поверхні 

покриттів; втрати сипучих і рідких продуктів, сировини, напівфабрикатів; 

майданчики для збору побутового сміття.  
Найвищий рівень забруднення поверхневого стоку простежується на 

територіях великих торгових центрів, автомагістралях з інтенсивним 

рухом транспорту, територіях промислових і автотранспортних 

підприємств, неврегульованих будівельних майданчиках.  

Формування поверхневого стоку відбувається під впливом 

комплексу природних (атмосферні опади, випаровування, фільтрація, 

затримання вологи рослинами) й антропогенних (використання 

водозбірної території, застосування штучних покриттів, технологія миття 
штучних покриттів) чинників. Специфічні особливості поверхневого 

стоку, пов'язані з епізодичністю його надходження, різкими змінами 

витрат і рівня забруднення, мінливістю складу забруднювальних речовин, 



83 

значно затрудняють контроль і регламентацію надходження його в міські 

системи водовідведення або у водні об'єкти.  

Контроль складу поверхневого стоку здійснюють шляхом аналізу 

проб, які відбирають з дощової або промислово-дощової мережі. Відбір 

проб виробляють порційно. Для отримання детальної інформації про 

склад поверхневого стоку виробляють аналіз кожної відібраної проби. Для 
дощових вод інтервал між відбором проб на початку дощу дорівнює 5–

10 хв., а в подальший період 20–30 хв. Орієнтувальні дані про склад 

дощових вод одержують шляхом аналізу середньої за період дощу проби. 

Водночас проби відбирають через рівні проміжки часу, а об’єми 

послідовно відібраних проб повинні бути пропорційні витраті дощових 

вод. Для снігових вод проби відбирають в дні сніготанення між 12 год. і 

14 год. з інтервалом в 30 хв. Результати контролю використовують для 

оцінки винесення забруднюючих речовин в з поверхневим стоком.  
Склад поверхневого стоку з території промислових підприємств 

визначають характером основних технологічних процесів, ефективності 

роботи систем пило- і газопоглинача, організацією складування і 

транспортування сировини і відходів виробництва, санітарним станом 

території.  

Для забезпечення нормального виробничого процесу на території 

промислових підприємств повинні організовуватися своєчасне 
прибирання і вивіз снігу. Основним видом поверхневого стоку в цьому 

випадку є дощові стічні води.  

Залежно від складу вод, які накопичуються на території 

промислових майданчиків, і речовин, що змиваються поверхневим 

стоком, промислові підприємства поділяють на дві групи.  

До першої групи належать підприємства, поверхневий стік з 

території яких не містить специфічних речовин із токсичними 

властивостями і близький за своїм складом до дощового стоку з районів 
житлової забудови. До цієї групи належать підприємства енергетичної 

галузі, чорної металургії, машинобудування, металообробні і 

нафтопереробні заводи, приладобудівні заводи, підприємства легкої, 

харчової, електротехнічної галузей промисловості. Решта підприємств 

належать до другої групи і характеризуються наявністю в поверхневому 

стоці своєї території великої кількості органічних домішок і специфічних 

речовин.  

 

7.6. Процеси формування якості поверхневих вод та 

самоочищення водних об’єктів 

Якість води є результатом двох основних процесів – надходження 

речовин із зовнішніх щодо цього водного об’єкта джерел і внутрішньо 
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водяних змін, що відбуваються з речовинами внаслідок функціонування 

водних екосистем. Екосистема – це єдиний природний комплекс, 

утворений живими організмами і середовищем їхнього проживання, живі і 

відсталі його компоненти зв’язані обміном речовини і енергії. Таким 

чином, у водній екосистемі спільно функціонують біотичне 

співтовариство і нежива природа, причому остання є джерелом речовин та 
енергії, необхідних для існування біоти.  

Потрапляючи у водний об’єкт, речовини стають елементами водних 

екосистем і включаються в основні процеси, які відбуваються в них. Перш 

Передусім це процеси трансформації речовини фізичним, хімічним і 

біологічним шляхом. Поступаючи у водні об’єкти, речовини вносять 

зміни в їхніх газових і сольових режимах, що може призвести до 

порушення рівноваги екосистем. У результаті процесів трансформації цих 

речовин у водному об’єкті може відбуватися відновлення його первинного 
стану або перехід в інший стійкий стан. Процеси, унаслідок яких 

відновлюється фоновий стан водного об'єкта, називають процесами 

самоочищення. 

Самоочищення – це перший з процесів, які формують якість води у 

водному об’єкті. Основним постачальником речовини й енергії є водна 

маса.  

Другим процесом, що впливає на формування якості води, є 
перенесення речовини та енергії водним потоком. Через властиві водному 

потоку фізичні особливості в ньому відбувається безперервний 

перерозподіл речовини й енергії, зумовлений процесами перемішування.  

Процес формування якості води у водному об’єкті можна уявити так: 

розчинені і зважені речовини поступають у водний об’єкт із зосереджених 

або дифузних джерел; під впливом гідравлічних чинників (перенесення і 

перемішування) відбувається кількісний перерозподіл речовин у водному 

потоці; під впливом фізичних, хімічних та біологічних чинників 
відбувається якісна трансформація речовин.  

Залежно від інтенсивності зовнішнього впливу на водну екосистему і 

характеру протікання процесів простежується або відновлення водної 

екосистеми до фонових станів (самоочищення), або водна екосистема 

переходить до іншого стійкого стану, яке характеризуватиметься вже 

іншими кількісними і якісними показниками біотичних і абіотичних 

компонентів.  

У випадку, якщо зовнішня дія перевищить саморегулюючі 
можливості водної екосистеми, може відбутися її руйнування. 

Самоочищення водних екосистем є результатом здатності до 

саморегулювання. Надходження речовин із зовнішніх джерел – це дія, 

якій водна екосистема здатна протистояти в певних межах за допомогою 

внутрішньо-системних механізмів.  
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В екологічному значенні самоочищення є результатом процесів 

приєднання речовин, що поступили у водний об’єкт, в біохімічні 

кругообіги за участю біоти і чинників неживої природи.  

Самоочищення природних вод здійснюється завдяки залученню 

речовин, які поступають із зовнішніх джерел у процеси трансформації, в 

результаті яких речовини, які поступили, повертаються до свого 
резервного фонду.  

Трансформація речовин є результатом різних одночасно діючих 

процесів, серед яких можна виділити: фізичні, хімічні і біологічні 

механізми. Величина винесення кожного з механізмів залежить від 

властивостей домішок та особливостей конкретної екосистеми.  

До фізичних механізмів самоочищення води належать: газообмін на 

межі поділу «aтмосфера-вода», сорбція, осідання та замулення.  

Газообмін на межі поділу «aтмосфера-вода». Завдяки цьому 
процесу здійснюється надходження у водний об’єкт речовин, що мають 

резервний фонд в атмосфері, і повернення цих речовин з водного об’єкта 

до резервного фонду. Одним з важливих окремих випадків газообміну є 

процес атмосферної реаерації, завдяки якому відбувається надходження у 

водний об’єкт значної частини Оксигену.  

Сорбція – поглинання домішок зваженими речовинами, донними 

відкладеннями і поверхнями тіл гідробіонтів.  
Осідання та замулення. Водні об’єкти завжди містять деяку 

кількість зважених речовин неорганічного й органічного походження. 

Осідання характеризується здатністю зважених частинок випадати на дно 

під дією сили тяжіння. Процес переходу частинок з донних відкладів в 

зважений стан називається замулення.  

Хімічні механізми самоочищення води охоплюють: фотоліз, гідроліз 

та біохімічне самоочищення. 

Фотоліз – перетворення молекул речовини під дією поглинутого 
ним світла.  

Гідроліз – реакція іонного обміну між різними речовинами і водою.  

Біохімічне самоочищення є результатом трансформації речовин, 

здійснюваною гідробіонтами. Біохімічна трансформація речовин 

відбувається в результаті їхнього включення в трофічні мережі в ході 

процесів продукції і деструкції.  

Література: [2; 4; 8-11; 13; 22]. 

                                                                                       Контрольні запитання:  
1. Що розуміють під джерелом у міській межі? Які бувають джерела за 

витратою води? 

2. Які охоронні заходи використовують для джерел у міській межі? 

3. Використання водних об’єктів міста. 
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4. Суть «централізованого водопостачання». 

5. Для чого створюють зону санітарної охорони вод? З яких поясів вона 

складається? 

6. Виділіть основні проблеми централізованого водопостачання. 

7. Суть «децентралізованого водопостачання». 

8. Переваги децентралізованого питного водопостачання. 
9. Поділ показників якості води. 

10. Схарактеризувати фізичні показників якості води. 

11. Схарактеризувати бактеорологічні показники води. 

12. Схарактеризувати гідробіологічні показники води? 

13. Суть поняття «сапробність». 

14. Хімічні показники якості води, їхній поділ. 

15.Загальні хімічні та специфічні показники якості води.  

16. Якими двома групами чинників визначають якість поверхневих вод? 
Поділ за походженням джерела забруднення водних об’єктів. 

17. Що належить до природних джерел та антропогенних забруднення 

водних об’єктів? 

18. Як за локалізацією та тривалістю поділяють джерела забруднення 

водних об’єктів? 

19. Назвати основні носії забруднювальних речовин водних об’єктів. 

20. Які основні елементи охоплює система водовідведення? 
21. Поділ водовідвідних систем. 

22. Основні джерела забруднення поверхневого стоку на міських 

територіях. 

23. Де простежується найвищий рівень забруднення поверхневого стоку? 

Як відбувається формування поверхневого стоку? 

24. Як здійснюють контроль поверхневого стоку? 

25. Як визначається склад поверхневого стоку з території промислових 

підприємств?  
26. Залежно від складу вод, які накопичуються на території 

проммайданчиків, і речовин, що змиваються поверхневим стоком, як 

поділяють промислові підприємства? 

27. Процеси формування якості води у водному об’єкті. 

28. Як можна уявити процес формування якості води у водному об’єкті? 

29. Суть фізичного механізму самоочищення води. 

30. Суть хімічного механізму самоочищення види. 
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ЛЕКЦІЯ 8. Характеристика стану рослинного і тваринного 

світу в місті 

8.1. Шляхи й особливості формування рослинного і тваринного світу 
урбосистеми.  

8.2. Урбанізовані біогеоценози.  

8.3. Фітомеліорація міського середовища.  

8.4. Комплексні зелені зони урбосистем. 
 

Розвиток перших поселень, які згодом переросли в міста, пов’язаний 

передусім зі знищенням лісової рослинності і появою на її місці 

культурної.  

Пройшло три етапи винищення лісів: від неоліту через залізний вік 
аж до початку середньовіччя, коли ще панував лісовий ландшафт; 

середньовіччя, коли інтенсивно розвиваються старі і появляються на 

сусідніх лісових територіях нові поселення; кінець середньовіччя, коли на 

великих територіях між старими і новими поселеннями розкорчовують 

ліси, а на їхньому місці формують сільськогосподарські ландшафти.   

Під впливом урбанізації змінюється не лише структура рослинних 

угруповань, але і сам рослинний покрив.   

Враховуючи техногенний вплив промислових підприємств і 
транспорту на сельбищні зони, важливу роль відводять озелененню, а 

також створенню санітарно-захисних зон. Впорядкуванню міської 

рослинності, передусім зелених насаджень, сприяє концепція єдиної 

системи озеленення міст і приміських територій (комплексних зелених зон 

міст і робітничих селищ в Україні).  

«Рекреаційний бум» 60–70-х років ХХ ст. привернув увагу до лісів 

як об’єктів відпочинку. Ліси почали трансформуватися в лісопарки чи 

народні парки.   
У містах склалися нові життєдайні ніші для багатьох видів птахів, 

ссавців, плазунів, комах. Особливістю міст є велика кількість домашніх 

тварин. Цікавою є така метаморфоза: в містах хижаки часто стають 

санітарами (живляться на смітниках), а санітари – хижаками.  

 

8.1. Шляхи й особливості формування рослинного і тваринного 

світу урбосистеми  
Роль рослинного і тваринного світу в урбоекосистемі і життя 

міського населення. Місто є не тільки місцем проживанням популяції 

людини, а й надає умови для існування інших видів тварин, рослин, 

грибів, простих, прокаріот, що є невід’ємними елементами середовища 

проживання міського жителя. 
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Частина цих видів (перша група) існують тільки в одомашненому 

(тварини) або окультуреному (рослини) стані, їх використовує людина для 

задоволення її життєвих потреб – у лікарських препаратах, матеріалах для 

будівництва й обробки жител, засобах пересування, спілкуванні.  

Друга група – тварини і рослини, не одомашнені або окультуренні, а 

що мешкають в неурбанізованому середовищі інших природно-
кліматичних зон. Вони в містах можуть жити тільки в житлах людини або 

в спеціальних спорудах, де штучно створюють і підтримують умови 

існування і розмноження організмів цих видів. До цієї групи належать 

екзотичні рослини і тварини, які становлять засади наукових і приватних 

колекцій.  

Третя група видів – це також неодомашнені тварини і неокультурені 

рослини, які людина свідомо розселяє або вирощує в містах, але вже не в 

житлах, а в природно-антропогенних або антропогенних місцях. У цій 
групі виділяють дві підгрупи: нові для регіону види (інтродуценти) й 

аборигенні (автохтонні) види, що мешкають в нових або змінених умовах 

середовища. Інтродуцентні види у нових умовах проходять процес 

акліматизації, після чого вони або натуралізуються, тобто можуть 

існувати, зберігаючи життєздатність без вмішування людини, або для 

їхнього існування (розмноження) потрібна постійна підтримка з боку 

людини у вигляді системи агротехнічних (для рослин) або біотехнічних 
(для тварин) заходів.  

Четверта група видів – це ненавмисні інтродуценти, «види-

прибульці», появу яких в цьому регіоні або місті людина не передбачає, 

але які розповсюдилися і натуралізувалися завдяки людині як агенту 

перенесення організмів у результаті антропогенних перетворень 

ландшафтів, супутніх урбанізації.  

П’ята група видів – синантропні, тобто види, що живуть у 

сельбищному ландшафті, в безпосередньому сусідстві з людиною: у 
житлах та інших спорудах, поблизу житла і тимчасових споруд, які 

поширюються у міру розповсюдження ландшафту даного класу. Сюди 

належать: види, еволюція яких, принаймні, з неоліту, проходила у 

контакті з людськими популяціями. 

Шоста і, мабуть, найчисленніша група видів – це дикорослі рослини 

і дикі тварини, що живуть у містах у різних місцях – від слабо порушених 

і трансформованих природних до антропогенних. Тут ми знаходимо 

велику різноманітність видів – від колись існуючих популяцій, що 
збереглися у малій кількості, а сьогодні приречених на вимирання, до 

активно або пасивно проникаючих в міста, які процвітають у них. Тобто 

всі ті види рослин, тварин, грибів – «союзники», «небажані сусіди» або 

«шкідники», які разом з видами з п’ятої, четвертої і частково третьої груп 
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формують флору і фауну міст, це «життя серед життя», що розвивається 

поряд з людиною, крім її волі, і навіть всупереч її бажанню.  

Під час аналізу будь-яких взаємодій людини з об’єктами біотичного 

середовища міста потрібно пам’ятати, що як позитивні, так і негативні (з 

погляду людини), наслідки таких взаємодій є закономірною реакцією 

біоти на всі ті зміни, які вона вносить у природні ландшафти і екосистеми 
в процесі створення і розвитку міст. 

Роль міст в динаміці ареалів видів флори і фауни. Вивчення флори і 

фауни полягає в повному виявленні їхнього видового і родового складу, а 

вивчення рослинності і тваринного населення передбачає отримання 

кількісних характеристик всіх видів, що входять до складу популяцій на 

території, що має які-небудь природні або адміністративні межі.  

Флора, рослинність, фауна і тваринне населення характеризуються 

структурою, тобто кількісним співвідношенням елементів, що володіють 
певними властивостями. Найчастіше виділяють такі аспекти структури:  

– таксономічна структура – співвідношення різних таксонів вищої, 

ніж вигляд, категорії;  

– хорологічна структура – співвідношення елементів (таксонів), які 

згуртовані за ознаками спільності ареалів і географічного походження;  

– біоморфологічна структура – співвідношення елементів 

(таксонів), групованих за ознаками спільності життєвих форм;  
– екологічна структура – співвідношення елементів (таксонів), які 

згруповані за ознаками спільності їхніх екологічних характеристик 

(потреб до місцепроживання, відношення до вибраних екологічних 

чинників, особливості добування харчів і живлення і т.п.);  

– ценотична структура – співвідношення елементів (таксонів), які 

групуються по ознаках спільності їхніх функцій у складі біоценозів.  

Структура флори, фауни, рослинності або тваринного населення 

несе в собі інформацію про специфіку як рослинного або тваринного 
світу, так і про екологічні умови на цій території, тобто володіє 

потенційною індикаторною цінністю. В екологічних дослідженнях міст у 

всьому світі флористичні і фауністичні характеристики займають значне 

місце і мають найтривалішу історію вивчення порівняно з іншими 

компонентами урбоекосистеми.  

Сукупність особин будь-якого виду, згрупованих у популяції, 

займають певну область земної поверхні – ареал, в межах якого проходить 

всі етапи життєвого циклу особин впродовж всієї історії існування виду.  
Розрізняють такі еволюційно-історичні типи ареалу:  

– первинний (автохтонний) ареал – область походження, 

початкового формування вигляду;  

– вторинний ареал – область, зайнята таксоном у процесі 

розширення або зміни первинного ареалу;  
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– сучасний ареал – нині існуюча область проживання виду;  

– потенційний ареал – область, поки незаселена видом, має 

відповідні екологічні умови і передумови для наступного заселення 

видом.  

Залежно від конфігурації розрізняють такі просторові типи ареалу:  

– суцільний ареал – без істотних перерв в області поширення 
таксона. Суцільний ареал буває стрічковим і мозаїчним – що складається з 

багатьох невеликих ділянок відповідних місцепроживань;  

– диз’юнктивний ареал – роз’єднаний через причини історичного 

характеру, пов’язаних з геологічними процесами, на декілька значних, 

віддалених один від одного ділянок;  

– переривистий ареал – сучасний ареал вигляду (таксона), 

роз’єднаний у результаті антропогенних змін на значні ізольовані ділянки;  

– плямистий ареал – сучасний ареал вигляду (таксона), роз’єднаний 
у результаті антропогенної дії на невеликі ізольовані ділянки або 

утворений невеликими ділянками антропогенних місцепроживань.  

З огляду на те, що в окремі фази життєвого циклу особини деяких 

видів можуть використовувати різні частини ареалу з певною метою, 

виділяються такі сезонні і екологічні модифікації сучасного ареалу:  

– репродукційний ареал, у межах якого здійснюється розмноження 

особин;  
– трофічний ареал, який не збігається з репродукційним і 

використовується тільки під час сезонного нагулу мігруючими або 

кочівними особами;  

– зимуючий ареал – частина сучасного ареалу, який населяють 

особини тільки під час зимівель;  

– літній ареал – частина сучасного ареалу, який населяють особини 

тільки під час літньої кочівлі за межами репродукційного ареалу.  

Упродовж часу існування виду межі його ареалу зазнають зміни, що 
дає змогу виділяти такі динамічні типи: ареал, що розширяється; ареал, що 

скорочується; пульсуючий ареал – область, на яку ареал розширюється 

періодично, в найсприятливіші для існування виду роки (Реймерс, 1990).  

До теперішнього часу вже накопичені численні дані про зміну 

ареалів видів рослин і тварин, детальний огляд яких є проведений, 

зокрема, в монографії Б. Клаусніцера (1990). Тому у загальних рисах 

можна дійти таких висновків.  

1. Найбільш схильними до негативної дії урбанізації є ареали 
ендемічних видів. Чим менше площа ареалу виду-ендеміка, тим більше 

вірогідність скорочення видового ареалу під впливом урбанізації, аж до 

зникнення.  

2. Скорочення ареалів або, принаймні, зниження чисельності 

усередині ареалу під дією комплексу пов’язаних з урбанізацією чинників 
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простежується і в поширених видів «спеціалістів» у результаті 

фрагментації, порушення або знищення місцепроживання самих видів або 

їх харчових жертв, а також прямого знищення. Це повною мірою 

стосується більшості видів денних хижих птахів і крупних ссавців, риб. 

Подібні зміни стосуються не тільки репродукційних, а й зимуючих і 

трофічних ареалів.  
3. Ареали поширених видів-генералістів і видів-космополітів є менш 

схильними до змін і навіть можуть розширятися під впливом урбанізації. 

Розширення охоплює як репродукційні, так і сезонні частини ареалів за 

допомогою освоєння і «включення» урбанізованих місцепроживань у 

вторинний ареал.  

4. Зростання міст, що приводить до формування нових умов 

проживання (місце життя і їжа) в конкретній області Землі, сприяє 

проникненню в міста з сусідніх областей видів зі спеціалізованими 
вимогами до місцепроживань, умови життя яких в містах максимально 

наближені до умов життя в первинному ареалі. В цьому випадку 

урбанізація є чинником формування і розширення вторинних ареалів.  

5. Міста виконують провідну роль в інтерконтинентальному і 

трансконтинентальному розширенні і формуванні плямистих сучасних 

ареалів видів, які освоюють нові області розповсюдження тільки завдяки 

навмисній і ненавмисній діяльності людини  
Шляхи формування флори і фауни міст. Флора і фауна будь-якого 

міста складається з місцевих видів, що мешкали в конкретній місцевості 

як мінімум з нового часу, і з видів, що вселилися в цю місцевість у новий і 

новітній час. Різноманіття шляхів формування флори і фауни на 

урбанізованих територіях може бути представлене такими схемами:  

1. «Поглинання» містом місцепроживань виду в межах існуючого 

ареалу. У результаті цього процесу флора і фауна міста поповнюється 

завдяки автохтонним (аборигенним) видам, які адаптуються до умов 
урбанізації та існують у місті зі стабільною або збільшеною чисельністю, 

а частина цих видів, які не можуть адаптуватися до нових умов, зникають 

з колишнього місцепроживання.  

2. «Зміна біотопів» і заселення в місто раніше не урбанізованих 

видів. У цьому випадку флора і фауна міста також поповнюються завдяки 

місцевим видам, які, зазвичай, не є вузько спеціалізованими і мають 

високий потенціал адаптації до умов життя в місті.  

3. Формування нових екологічних ніш, які займаються видами-
переселенцями з інших географічних областей відповідно до їхніх 

екологічних вимог. Поповнення флори і фауни міст за цією схемою 

припускає наявність у видів механізмів активного і пасивного розселення.  
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Активне розселення характерне для всіх рухомих тварин, а також тих 

рослин, які можуть повзати або лазити або спеціальні механізми 

розкидання насіння.  

Пасивне розселення характерне для більшості видів рослин і 

багатьох тварин: земноводні, риби, комахи, паразитичні хробаки, прості, 

причому у ряду видів тварин активне розселення часто комбінується з 
пасивним.  

 

8.2. Урбанізовані біогеоценози  

Усі види, що спільно мешкають на території міста, входять в його 

склад і за допомогою взаємозв’язків формують складну мозаїку біотичних 

співтовариств (біоценози) урбоекосистеми:  

• повночленні біоценози зі значною часткою продуцентів і редуцентів 

в трансформації енергії і речовини;  
• біоценози, в яких консументи існують здебільшого не завдяки 

продуцентам, а надходженню органічної речовини в процесі 

життєдіяльності людини;  

• неповночленні співтовариства, що складаються з гетеротрофів, одні 

з яких харчуються мертвою органічною речовиною і служать їжею іншим.  

Завдяки своїм живим компонентам міста (як урбогеосоціосистеми) 

за допомогою своєї природної підсистеми залучені в глобальні 
біогеохімічні цикли і є елементами біосфери як частини географічної 

оболонки Землі.  

Кожен біоценоз займає певне місце на земній поверхні з порівняно 

однорідними абіотичними умовами існування вхідних у нього популяцій 

організмів. Таку ділянку називають біотопом. Біотоп разом з біоценозом, 

який його населяє становить біогеоценоз – взаємообумовлений комплекс 

живих і неживих компонентів, зв’язаних між собою обміном речовин та 

енергії. Біогеоценоз є рангом екосистеми, границі якої збігаються з 
межами рослинного співтовариства (фітоценозу). Біотоп – це результат 

перетворення біоценозом неорганічної складової біогеоценозу. За інших 

рівних умов, чим більше різноманітність біотопів, тим різноманітніший 

склад біоценозів деякої території. Це положення повністю стосується 

урбанізованих територій. Різноманітність умов незаселеного живими 

організмами тут формується при взаємодії природної і соціальної 

підсистем урбогеосоціосистеми з провідною роллю перетворювальної 

діяльності людини. У ширшому контексті урбанізовану територію треба 
розглядати як ландшафтний комплекс, в рамках якого взаємообумовлені і 

рівноправно існують всі природні, техногенні і соціальні компоненти.  

Антропогенний й урбанізований ландшафт. У міських поселеннях 

перетворення ландшафтів досягає свого максимального ступеня. Земна 
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поверхня в місцях розміщення міст, а разом з нею і речовинно-енергетичні 

потоки, перетворяться в результаті таких загальних на всій планеті 

процесів, направлених на задоволення потреб людини, як: знищення 

природного рослинного і ґрунтового покриву для розроблення запасів 

мінеральної сировини; регулювання стоку річок й інших водних потоків 

шляхом створення водосховищ; використовування землі під будівництво 
шляхів сполучення та інженерної інфраструктури; відчуження земель під 

очисні споруди і місця зберігання, утилізації і поховання відходів; 

створення штучного рослинного покриву в садах, парках, спортивних 

спорудах та інших місцях відпочинку.  

Незважаючи на спільність рушійних сил перетворення земної 

поверхні в місцях проживання людей, територія будь-якого міста не є 

однорідною в ландшафтному відношенні. У різних зонах міста, які 

виділені по основних видах землекористування, – історичному і діловому 
центрі, житловій забудові, промисловій, транспортній, зеленій, 

рекреаційній, приміської, водогосподарської і т.п. – ступінь перетворення 

природних елементів і насиченість техногенними об'єктами різні. Загальна 

для всіх міст тенденція – зниження частки повністю перетвореного або 

штучного і збільшення частки природного покриття та зниження ступеня 

забудови в напрямі від центру міста до околиць. Така зміна властивостей 

підстеляючої поверхні призводить до формування всіляких 
геоморфологічних, мікрокліматичних і ценотичних градієнтів, що 

обумовлює значну різноманітність урбанізованих ландшафтів і 

біогеоценозів.  

Методологічною основою для дослідження ландшафтно-біотичної 

різноманітності міських територій є концепція антропогенного ландшафту 

і ландшафтно-техногенних комплексів.  

Антропогенним називається такий ландшафт, в якому на всій або на 

більшій території докорінній зміні під впливом людини піддався хоча б 
один з компонентів ландшафту, у тому числі й рослинність (Мільков, 

1990). Антропогенні ландшафти, незважаючи на те, що створені людиною, 

мають в своїй основі природні комплекси і в своєму розвитку 

підкоряються природним закономірностям.  

На відміну від антропогенного ландшафту в ландшафтно-

техногенних системах провідну роль виконує технічний блок, 

функціонування якого прямує і контролюється людиною. Такі системи не 

здібні до природного саморозвитку.  
У ландшафті урбанізованих територій треба розмежовувати власне 

ландшафти антропогенні, ландшафтно-техногенні комплекси і техногенні 

об’єкти. Істотною межею урбанізованих ландшафтів є те, що популяції 

організмів, які входять до складу біогеоценозів, активно взаємодіють не 
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тільки з природними, а й техногенними елементами таких ландшафтних 

комплексів.  

 

8.3. Фітомеліорація міського середовища  

Функції рослинного покриву в містах. Неоднорідність умов 

зростання, контроль з боку людини зумовлює неоднорідність складу і 
нерівномірність розміщення рослинності в місті.  

«Лісистість» міської території на різних ділянках становить від 1 до 

98 % (Кучерявий, 1999). На відміну від типового європейського міста 

епохи Середньовіччя, майже повністю позбавленого рослинного покриву, 

сучасні міста з їхньою системою штучних зелених насаджень, приміських 

лісів, парків і рослинним покривом, що спонтанно формується, на будь-

яких ділянках з порушеним ґрунтовим субстратом, де контроль з боку 

людини слабшає, вже не є «царством каміння, металу, скла і бетону», 
символом перемоги Людини над Природою. Якщо в епоху Відродження, 

коли людина «розкрила» свої міські поселення для рослин, відвела значні 

площі під сади, парки, фонтани, а міста стали світлішими, просторішими, 

провітрюваними, зелені насадження розглядали як свого роду елемент 

розкоші, що відповідає передусім естетичним бажанням людини, то в 

сучасну епоху, після двох сторіч панування «промислового» міста, міські 

насадження вже не є красивим, а необов’язковим елементом міської 
структури, далеким від задоволення потреб людини. Саме рослинність 

робить урбоекосистему повноцінною екосистемою, і наявність мережі 

зелених насаджень у місті стає вже не символом багатства і розкоші, а 

умовою виживання людини.  

Крім традиційних функцій, які виконує рослинний блок у будь-якій 

екосистемі, а саме – виробництво первинної продукції в результаті 

фотосинтезу, споживаної потім консументами і редуцентами, і 

формування життєвого простору для консументів і редуцентів, – в 
урбоекосистемі суттєвого значення набувають такі функції рослинності, 

як:  

– охолоджування міського «острова тепла» завдяки збільшенню 

альбедо поверхні і транспірації;  

– стабілізація вітрового режиму, «розвантаження» повітряних мас;  

– збільшення відносної вогкості повітря;  

– виділення кисню в атмосферу, збільшення концентрації негативно 

заряджених іонів в атмосфері над деревно-кущовими насадженнями;  
– виділення біологічно активних речовин, що пригнічують розвиток 

патогенних агентів в атмосфері;  

– поглинання забруднювальних атмосферне повітря пилу і газів;  
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– зниження рівня шуму внаслідок поглинання енергії під час 

механічних коливань;  

– затримання частини опадів і зменшення поверхневого стоку;  

– у водних і болотяних екосистемах – формування умов аеробного 

розкладання забруднювальних воду речовин, поглинання біогенних 

елементів;  
– поліпшення структури, збільшення проникності і в деяких 

випадках родючості ґрунтів;  

– затримання снігового покриву і талих вод;  

– закріплення ґрунтів, зниження рівня ерозії;  

– поліпшення візуальних властивостей урбанізованих ландшафтів.  

Свідоме використовування людиною перерахованих функцій 

рослинного покриву у формуванні й оптимізації урбанізованого 

середовища втілилося в теорії і практиці фітомеліорації.  
Фітомеліорація – напрям прикладної екології, яка полягає в 

дослідженні, прогнозуванні і використовуванні рослинних систем для 

поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, просторових і 

естетичних характеристик навколишнього людського середовища, 

проектуванні і створенні штучних рослинних угрупувань (включаючи 

цілеспрямоване використовування природних рослинних угрупувань) з 

високими перетворюючими фізичне середовище властивостями 
(Кучерявий, 1991).  

Використовування фітомеліоратівних систем припускає залучення 

механізмів зміни середовища проживання, заснованих на принципах 

компенсації, опірності зовнішній дії і посилення.  

Фітомеліоратівні системи і їхня класифікація. Будь-яке рослинне 

угрупування природного або штучного походження, яке використовують 

у цілях меліорації навколишнього людського середовища, є 

фітомеліоративною системою. Для класифікації фітомеліоративних 
систем використовують різні ознаки.  

По-перше, залежно від того, рослини яких життєвих форм 

переважають у складі фітомеліоратівних систем, розрізняють деревно-

чагарникові насадження, трав’янисті наземні угрупування і водно-

болотяні угрупування.  

По-друге, за походженням і ступеням участі людини в контролі 

функціонування рослинних систем розрізняють: культурні фітоценози – 

рослинні угрупування, створені людиною для отримання первинної 
продукції; штучні рослинні угрупування, що не володіють 

фітоценотичною структурою; спонтанні фітоценози – порушені природні 

угрупування і угрупування синантропних рослин; природні фітоценози.  

По-третє, за ознакою цільового використовування фітомеліоратівні 

системи ділять на такі категорії: спеціальні, які не використовують з 
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метою отримання первинної продукції або експлуатовані в певному 

режимі; продукційні, фітомеліоративні функції яких використовують без 

збитку для виробництва первинної продукції; рудеральні, 

фітомеліоративні функції які виконують спонтанно.  

Незалежно від того, в якому напрямі використовують 

фітомеліоратівні системи, всі ці групи фітомеліоративних систем 
знаходять у них своє місце.  

У тих самих умовах різні фітомеліоративні системи або ж ті самі 

фітомеліоративні системи в різних умовах володіють різною 

ефективністю.  

Ефективність фітомеліоративної системи визначають як: 

відношення кількості поглиненої забруднювальної речовини до загальної 

кількості отриманої ззовні за певний час; відношення кількості виділеного 

рослинами за визначений час у певному об’ємі речовини з 
меліоративними властивостями до кількості речовини в деякий 

початковий момент часу в тому ж об’ємі до початку роботи 

фітомеліоративною системи; відношення кількості виділеної рослинами 

речовини в певному об’ємі за певний час до кількості цієї речовини в тому 

ж об'ємі, спожитого людиною за той же період часу.  

Найбільшою ефективністю відрізняються багатовидові, багатоярусні 

фітомеліоративні системи деревно-чагарникових насаджень. Трав’янисті 
рудеральні угрупування в цілому поступаються за ефективністю 

природним трав’янистим і деревно-чагарниковим, але, проте, виконують 

низку важливих функцій в урбоекосистемі: закріплюють порушені 

субстрати, перешкоджаючи запиленню атмосфери, поглинають значну 

кількість токсичних речовин, що поступають у навколишнє середовище з 

виробництвом підприємств і вихлопними газами від автотранспорту.  

Різні фітомеліоративні системи функціонально доповнюють одна 

одну, тому в кожному великому місті доцільно використовувати всі 
можливі в цих умовах фітомеліоранти в комбінаціях, які дають змогу 

максимізувати бажаний ефект.  

Властивості рослин, які використовують у складі міських і 

приміських насаджень. Серед різних властивостей видів рослин, які 

використовують у фітомеліоративних системах, виділяють такі 

характеристики, які мають найбільше значення для досягнення високої 

ефективності фітомеліоративних заходів:  

– здатність виростати в широкому діапазоні умов ґрунтового 
багатства, які визначаються гранулометричним складом і запасом 

поживних речовин;  

– широкий діапазон толерантності до умов ґрунтового зволоження;  

– висока стійкість до промислових газо-аерозольних забруднень;  
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– зазвичай, падіння листя дерева помірних широт і трав’янисті 

рослини посушливих територій показують вищу стійкість до цього 

чинника, ніж, відповідно, хвойні рослини і рослини більш вологих 

територій;  

– здатність поглинати забруднюючі речовини з атмосфери або 

водного середовища;  
– добре виражені фітонцидні властивості;  

– добре виражена здібність до іонізації атмосферного повітря; голі 

крони з густим листям або щільною хвоєю, що є необхідною умовою 

використовування рослин у цілях поглинання шуму;  

– високі естетичні якості: рослини з красивими, декоративними 

кронами, квітами, плодами використовуються в архітектурно-

планувальній фітомеліорації.  

 

8.4. Комплексні зелені зони урбосистем 

Призначення, структура і статус комплексних зелених зон 

міст. Серед територій, зайнятих лісовими насадженнями, особливе місце 

займають зелені зони міст.  

Зелена зона – територія за межами міської межі, зайнята лісами і 

лісопарками, що виконують захисні і санітарно-гігієнічні функції і що є 

місцем відпочинку населення.  
Лісопарк – обширний природний ліс біля великого міста або 

усередині нього, пристосований для масового відпочинку, спорту, розваг і 

задоволення культурних потреб населення.  

Ліси і насадження зелених зон виконують три основні функції: 

захисну, санітарно-гігієнічну, рекреаційну.  

Правовий режим лісів, групи і категорії захищеності, їхнє 

господарське використовування визначені Лісовим кодексом України.  

За формою господарювання й управління лісу зелені зони належать 
до лісів, що перебувають у віданні державних органів лісового 

господарства, міських, закріплених лісів і лісів заповідників.  

Міськими вважаються ліси, що розміщенні в адміністративних межах 

міста. Лісове господарство в них ведуть підприємства й організації 

місцевих органів самоврядування.  

Закріплені ліси – це частина лісів державного значення, які надані 

міністерствам, відомствам, підприємствам, організаціям і установам для 

виконання покладених на них спеціальних задач – наукових, навчальних, 
оздоровчих та інших.  

До лісів заповідників належать ліси, розміщені на виділених у 

встановленому порядку ділянках землі, в межах яких охороняють 
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природні і культурно-історичні об'єкти, що представляють особливу 

наукову або пізнавальну цінність.  

До лісів першої групи, що має санітарно-гігієнічне й оздоровче 

значення, зокрема, належать: ліси зелених зон міст, інших населених 

пунктів і промислових підприємств, зокрема, ліси лісопаркових частин 

зелених зон; ліси першого і другого поясів санітарної охорони джерел 
водопостачання; ліси округів санітарної охорони курортів, міські ліси і 

лісопарки.  

У лісах першої групи можуть виділяти додатково особливо захисні 

ділянки з обмеженим режимом лісокористування. Такі ділянки виділяють 

державні органи лісового господарства областей і АР Крим на підставі 

матеріалів лісовпорядкування або спеціальних обстежень, проведених 

державними лісовпорядними організаціями, і затверджуються 

державними обласними адміністраціями і Кабміном АР Крим.  
Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України. Зелені 

зони міст виділяють на землях державного лісового фонду, розташованих 

за межами міської межі з урахуванням площ зон санітарної охорони 

джерел водопостачання, округів санітарної охорони курортів, захисних 

смуг вздовж залізних й автомобільних доріг, а також заборонених смуг 

лісу, які захищають нерести цінних промислових риб.  

Для міст, де відсутні природні ліси і інші насадження, ліси зелених 
зон створюються штучно на землях, непридатних для ведення сільського 

господарства.  

Для міст з населенням понад 1 млн осіб зелені зони виділяють за 

окремими проектами, які розробляють наукові і проектно-планувальні 

лісовпорядні установами й організаціями.  

За цільовим призначенням зелені зони міст територіально поділяють 

на дві частини – лісопаркову і лісогосподарську. Лісопаркову частину 

виділяють із вхідних у зелену зону міста лісів з естетично цінними 
ландшафтами. Розміри лісопаркової зони встановлюють залежно від 

чисельності населення міста (табл. 8.1).  
Таблиця 8.1.  

Визначення розміру лісопаркової частини зеленої зони міста 

Чисельність населення міста, тис. осіб Розмір лісопаркової частини 

зеленої зони, га/1000 осіб 

Понад 500 до 1000 25 

Понад 250 до 500 20 

Понад 100 до 250 15 

До 100 10 

 
Охорона і використовування лісів зелених зон міст повинні 

ґрунтуватися на комплексній системі лісокористування. Така система 
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охоплює лісівництво, біотехнічні і протипожежні заходи, впорядкування 

територій для забезпечення оздоровчих і середовище захисних функцій 

лісу і організації відпочинку міського населення, а також передбачає 

обмеження побічного користування лісом.  

Виконання цих задач повинне забезпечувати:  

– у лісопарковій частині – збереження і формування довговічних 
стійких і естетично привабливих насаджень, придатних для організації 

відпочинку населення;  

– у лісогосподарській частині – формування високопродуктивних 

насаджень, які сприяють очищенню та оздоровленню повітряного басейну 

міста, створенню резерву для подальшого розширення лісопаркової 

частини міста, задоволенню потреб в деревині і продуктах побічного 

користування лісом.  

Територіальна організація зелених зон міст передбачає:  
– виділення місць відпочинку населення;  

– виділення ділянок, що особливо охороняються, «зон спокою» для 

тварин, що забезпечують підтримку нормального функціонування лісових 

екосистем;  

– розміщення зон розвитку лісогосподарської діяльності.  

Лісівничі заходи охоплюють систему вирубок і лісовідновлювальних 

робіт. Система вирубок в лісах зелених зон передбачає: у лісопарковій 
частині – вирубки, направлені на формування ландшафту, і санітарні 

рубки; у лісогосподарській частині – вирубки догляду за лісом, санітарні 

вирубки, вирубки реконструкції малоцінних лісових насаджень і рубки, 

направлені на формування естетично цінного ландшафту.  

Поблизу промислових підприємств, що виділяють в атмосферу пил і 

шкідливі гази, створюють лісові культури з підвищеними газостійкістю і 

пиловловлюючими властивостями.  

Біотехнічні заходи включають: фітопатологічний та ентомологічний 
захист лісу і профілактику атак шкідників і хвороб шляхом здійснення 

лісопатологічного нагляду і використовування засобів захисту лісу, 

безпечних для людини і тварин; збереження і регулювання чисельності 

тварин за допомогою системи щорічних звітів, заходів щодо охорони і 

регулювання чисельності, будівництво штучних гнізд для птахів і 

рукокрилих, введення в деревостан плодово-ягідних дерев і чагарників, 

підтримання високої надійності функціонування лісових екосистем.  

Для регулювання чисельності тварин, що завдають шкоди лісовим 
насадженням, допускають їхнє відлякування, вилов і відстріл з 

дотриманням заходів безпеки відпочиваючих.  

Сінокосіння дозволяють тільки на спеціально відведених ділянках. У 

лісах лісопаркової частини не допускають такі побічні види 

лісовикористання, як випас худоби, промислова заготівка лікарських трав, 
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збір красиво квітучих рослин, деревних соків, грибів, ягід, плодів, горіхів, 

технічної сировини, а також полювання.  

Насадження лісопаркової частини повинні сприяти формуванню 

привабливих ландшафтів, для чого передбачається декоративне 

оформлення лісових доріг, полян і узлісь.  

Література: [4; 9-11; 22; 26]. 

                                                                                       Контрольні запитання:  

1. Аналіз рослинного і тваринного світу урбанізованих територій. 

2. Роль рослинного і тваринного світу в урбоекосистемі і житті міського 

населення. 

3. Роль міст у динаміці ареалів видів флори і фауни. 

4. Аспекти структури рослинності і тваринного населення. 

5. Еволюційно-історичні типи ареалу. 

6. Просторові типи ареалу. 
7. Сезонні й екологічні модифікації сучасного ареалу. 

8. Висновки щодо зміни ареалів видів рослин і тварин, за 

Клаусніцером (1990).  

9. Схеми шляхів формування флори і фауни на урбанізованих територіях. 

10. Урбанізовані біогеоценози. 

11. Біогеоценоз та біотоп. 

12. Антропогенний і урбанізований ландшафт. 
13. Функції рослинного покриву в містах. 

14. Суть фітомеліорації. 

15. Фітомеліоратівні системи і їхня класифікація. 

16. Ефективність фітомеліоративної системи. 

17. Властивості рослин, які використовують у складі міських і приміських 

насаджень. 

18. Призначення, структура і статус комплексних зелених зон міст. 

19. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України. 
20. Охорона і використовування лісів зелених зон міст. 
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ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1.  

Урбосистеми України та її прикордонних держав 

Мета роботи: вивчити класифікацію урбосистем і планувальну 

структуру та види переважного використання території України. 

Завдання 1. На контурну карту нанести урбосистеми за поданою 

класифікацією Стольберга Ф. В. Класифікація подана нижче в тексті. 

Завдання 2. Вивчити показані на контурній карті виділені міста, а 

також галузі виробництва, які там переважають. 

Завдання 3. Використовуючи карту «Планувальна структура та види 

переважного використання території України», виділити на контурній 

карті: 

–  проблемні ареали (райони найбільшого антропогенного 
забруднення, а, відповідно, техногенного навантаження на природне 

середовище урбосистеми); 

–  зони урбанізації (з критичним, високим, середнім рівнем 

виробничо-містобудівного освоєння).  

Завдання 4. Провести детальний аналіз карти «Планувальна 

структура та види переважного використання території України».  

Завдання 5. Нанести на контурну карту міста, які є прикордонними 
з Україною: Кошіце, Пшемисль, Люблін, Брест, Пінськ, Мозир, Гомель, 

Бреїла, Галац, Сучава, Сату-Маре, Дебрецен, Жешув, Хелм. 

Завдання 6. Визначити галузі виробництва, які переважають у 

виділених містах, що є прикордонними з Україною. 

 

Класифікація і типологія урбосистем України є різною. Для 

зручності розгляду й аналізу екологічної обстановки міста умовно 

класифіковані так (на основі класифікації Стольберга Ф.В., 2000 р.)  

Класифікація урбосистем України 

1. Індустріальні центри: Київ, Харків, Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, 

Луганськ, Львів, Черкаси, Краматорськ, Житомир, Вінниця;  

2. Міста-курорти і туристські центри: Ялта, Євпаторія, 

Трускавець, Миргород, Хмільник, Чернівці, Луцьк, Кам’янець-

Подільський, Бахчисарай, Хуст, Очаків; 

3. Міста з домінуванням певної галузі виробництва: Чернігів, 

Кривий Ріг, Макіївка, Горлівка, Нововолинськ, Червоноград, Єнакієве, 
Павлоград, Кропивницький, Кам’янське, Алчевськ, Сєверодонецьк, 

Рубіжне, Лисичанськ, Слов’янськ, Константинівка, Калуш, Первомайськ, 

Шостка, Новий Розділ, Стебник, Славутич, Енергодар, Вараш, 
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Южноукраїнськ, Нетішин, Бурштин, Здолбунів, Миколаїв, Дрогобич, 

Чорноморськ, Біла Церква, Олександрія, Джанкой, Коростень, Стрий, 

Кременчук, Нікополь, Умань, Івано-Франківськ, Рівне, Жовті Води, 

Горішні Плавні; 

4. Портові міста: Одеса, Севастополь, Миколаїв, Херсон, 

Маріуполь, Керч, Феодосія, Бердянськ; 

5. Міста з порівняно благополучною екологічною ситуацією: 

Сімферополь, Полтава, Хмельницький, Ужгород, Мелітополь, Тячів, 

Суми, Рахів, Моршин, Яремче, Коломия, Мукачеве, Тернопіль;  

6. Міста, які постраждали від Чорнобильської катастрофи: 

Прип’ять, Чорнобиль, Народичі, Узин, Вишгород, Малин, Вараш, 

Ладижин, Канів, Чернігів, Ніжин, Остер, Прилуки, Біла Церква, Сарни, 

Черкаси, Умань.   
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2.  

Класифікація і типологія міських поселень України 

Мета роботи: вивчити та показати на картах урбосистеми України 

за різними градаціями.  

Завдання 1. Виділити на контурній карті міста України за історико-

ґенетичною типізацією.  

Завдання 2. Виділити на контурній карті міста за величиною 

населення. 

Завдання 3. Виділити міста за планувальною структурою.  
Завдання 4. Виділити на контурній карті міста за ступенем 

складності народного комплексу.  

Завдання 5. Виділити на контурній карті міста за історико-

культурним потенціалом. 

Завдання 6. Письмово провести аналіз виділених на контурних 

картах міста, розписати і знати їх за цими категоріями.  

 

Історико-генетична типізація міст України:  
1. Грецькі міста-колонії (VII–V ст. до н.е.);  

2. Міста Київської Русі, які були центрами князівств, торгівлі, 

ремесел, а також виконували оборонні функції;  

3. Міста польсько-литовського періоду (XIV–XVI ст.);  

4. Міста доби Гетьманщини (XVII–XVIII ст.);  

5. Міста, пов’язані з колонізацією південної частини України;  

6. Найновіші міста (ХХ–XXІ ст.). 

За населенням виділяють такі групи міст:  

– малі – до 50 тис. осіб;  
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–  середні – від 50 до 100 тис. осіб;  

–  великі – від 100 до 500 тис. осіб;  

–  дуже великі –  від 500 тис.  до 1 млн осіб; 

–  міста-мільйонники – понад 1 млн осіб. 

За планувальною структурою міста поділяють:  
1. Радіальне місто – поселення із кільцево-радіальним розміщенням 

вулиць.  

2. Прямокутне місто – поселення з поздовжньо-поперечним  

розміщенням вулиць.  

3. Лінійне місто – поселення витягнутої форми з головною віссю у 

вигляді більш-менш прямої чи вигнутої лінії (уздовж трас, річкових долин 

тощо).   

4. Комбіноване місто – це форма, що поєднує елементи  різних 

планувань. У їхньому розвитку відобразилася дія різних чинників – 
особливостей географічного середовища, господарства, участі у забудові 

різних етнічних груп населення, участі адміністративних структур 

держави у визначенні планування тощо. 

Міста за ступенем складності народного комплексу: 

– монофункціональні (шахтарські; одногалузеві промислові; портові; 

транспортні; курортно-рекреаційні; наукові; релігійні; управлінські 

(організаційно-господарські); культурно-освітні),  
– поліфункціональні. 

Міста за історико-культурним потенціалом: 

–  місцевого значення; 

–  регіонального значення;  

–  національного значення;  

–  світового значення. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3.  

Характеристика урбосистем адміністративних областей України 

Мета роботи: вивчити урбосистеми певної області України. 
Визначити планувальну структуру переважаючого використання території 

та схарактеризувати рівень урбанізованості території.  

Завдання 1. Виділити на контурній карті області міста: 

– за профілем їхньої містобудівельної бази (добувна й обробна 

промисловість, наукові, навчальні, культурні, рекреаційні, транспортні 

центри). 

– за історико-культурним потенціалом (місцевого, регіонального, 
національного, світового значення). 

– за величиною (найбільші (мільйонери), надвеликі, великі, середні малі). 
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Завдання 2. Використовуючи карту «Планувальна структура та види 

переважного використання території України» виділити та нанести на 

контурній карті області: 

– функціональні зони (зона урбанізації; зона природних ландшафтів, що 

охороняється; зона сільського господарства); 

– проблемні ареали; 
– міста за чисельністю населення; 

– міжнародні транспортні коридори (автомобільні, залізничні); 

– міста державного та обласного підпорядкування. 

Завдання 3. Письмово схарактеризувати рівень урбанізованості 

території області:  

– визначити розподіл міст по території; 

– зробити оцінку антропогенного навантаження на природне середовище 

області; 
– виділити техногенні лиха, спричинені діяльністю міст;  

– виділити оптимізаційні шляхи покращення впливу урбосистем на 

природне та людське середовище. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4.  

Природно-зональний розподіл міст 

Мета роботи: дослідження природно-зонального розподілу 

урбосистем, ознайомлення з ландшафтною структурою міської 

урбоекосистеми, визначення характерних рис типових міських 
ландшафтів. 

Теоретичні пояснення. На міські ландшафти упродовж їхнього 

розвитку накладалися функціональні, естетичні та стихійні процеси. 

Перший процес причетний до формування усіх існуючих у містах 

функціональних, а також незначної кількості напівфункціональних 

ландшафтів. Усі вони значною мірою узгоджені з естетичними впливами 

відповідних періодів розвитку того чи іншого міста. Однак їх 

характеризує певна функція, яку вони виконують на міській території, що 
дає змогу згрупувати їх у декілька категорій [9, с. 177-178].  

Урбанізовані ландшафти визначають основні риси обличчя міста. 

Вони складаються з житлової забудови міста, промислових територій, 

транспортних комунікацій, зелених масивів. 

Індустріальні ландшафти мають свій силует. Зазвичай, вони 

займають значні території, часто відрізняються наявністю інтенсивних 

атмосферних забруднювачів. Проммайданчики та складські зони, які є 
характерними елементами індустріальних ландшафтів, погано озеленені, 

на їхні території переважає рудеральна рослинність. 
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Ландшафти промислових зон – це урбанізовані вкраплення у 

сільськогосподарські ландшафти. Рівень їхнього озеленення, зазвичай, 

досить низький. 

Девастовані ландшафти, які займають значні території, найчастіше 

представлені кар’єрними виїмками та відвалами в зоні добування 

будівельних матеріалів – каменю, піску, глини. 
Рекреаційні ландшафти почали виділятися в 60–70-х роках ХХ ст. З 

них можна виділити такі: водно-паркові ансамблі міст, лісопарки, 

лугопарки, міські та заміські парки з рекреаційними функціями, 

благоустроєм і обладнанням (парки культури, сквери, спортивні-оздоровчі 

зони). 

Комунікаційні стрічкові ландшафти – це специфічна форма 

антропогенного ландшафту, який розвивається у зв’язку з будівництвом, 

благоустроєм та озелененням залізниць та шосейних доріг. Сьогодні до 
цього типу ландшафтів ставлять вимоги рекреаційного характеру, тобто 

посилення мальовничості шляхом ландшафтної реконструкції монотонних 

снігозахисних посадок, відкриття цікавих перспектив сусідніх ландшафтів 

і, навпаки, маскування девастованих ландшафтів.  

Агрокультурні ландшафти складаються з ландшафтів поселень (села 

і хутори), виробничих зон, полів, луків і садів. Ландшафти полів 

переважно зайняті зерновими та просапними агробіоценозами. 
Своєрідним різновидом агрокультурних ландшафтів є помологічні, або 

садові ландшафти, які дуже близькі до лісо садів або парків. 

Виняткове значення мають ландшафти сільських поселень. Оскільки 

в приміських селах проживає значна кількість працездатного населення, 

яке працює у великих містах, особливу увагу приділяють створенню 

сприятливих умов для відпочинку. Озеленяють присадибні ділянки, 

створюють насадження загального користування. 

Лісогосподарські ландшафти, які займають прилеглі до міських 
систем території, відзначаються лісистістю приміської зони, підвищують 

її виразність. Більшість з них виконує рекреаційні функції [9, с. 177-178]. 

 

Порядок виконання роботи: 

Завдання 1. Видрукувати карту чи картосхему (згідно з варіантом), 

на якій зображена схема ділянки міської екосистеми. 

Завдання 2. Згідно з наведеною вище градацією визначити, до якого 

типу ландшафтів належать ділянки міста. Зробити загальний опис типу 
ландшафтів даної ділянки міста.  

Завдання 3. Знайти на карті сельбищну (жилу) та промислову зони 

та зону зовнішнього транспорту. 
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Завдання 4. За допомогою палетки або іншим методом визначити 

площу всіх наявних на території карти зон, оконтурити їх та виділити 

різними кольорами. 

Завдання 5. Зробити оцінку зручності планування сітки зовнішнього 

транспорту та зеленої зони на цій ділянці міста. 
 

Дані по визначенню площ, потрібно відобразити в таблиці.  

 

Таблиця 

Природно-зональний розподіл міста 

Назва зони Площа, га 

Природні об’єкти міста (парки, 

водойми тощо) 

 

Житлова забудова міста   

Загальноміський центр  

Промислові зони  

Сума площ   
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
 

Для виконання семінарських занять з курсу «Конструктивно-

географічні дослідження урбосистем» пропонується орієнтовний план. 

 

План семінарського заняття 

1. Природні умови формування міста. 

1.1. Загальна характеристика природних умов міста. 

1.1.1. Геологічне середовища міста. 

1.1.2. Ґрунтовий покрив та його трансформація.  

1.1.3. Кліматичні умови і їхній вплив на екологічний стан міста.  

1.1.4. Водні об’єкти міста і їхня динаміка.  

1.1.5. Рослинний покрив та тваринний світ. Їхня трансформація.  

1.2. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в урбоекосистемі 
міста.  

1.2.1. Техногенного навантаження та його негативні наслідки. 

1.2.2. Аналіз картографічного матеріалу за фізико-географічною 

характеристикою міста.  

 

2. Історичні та демографічні особливості росту і розвитку міста. 

2.1.  Історичні етапи формування міста.  
Подати картографічний матеріал росту розмірів території міста: в 

період заснування, кінець ХІХ ст., кінець ХХ ст. 

2.2. Адміністративний поділ міста.  

2.2.1. Характеристика адміністративних районів (коли створені, 

площа, населення, природні умови, спеціалізація району).  

2.2.2. Аналіз картографічного матеріалу по адміністративних районах. 

2.3. Демографічна характеристика міста. 

2.3.1. Динаміка змін кількості населення в різні періоди розвитку. 
2.3.2. Аналіз причин зміни населення.  

2.3.3. Сучасний стан населення міста.  

2.3.4. Кількість населення, національний склад, статево-віковий склад, 

щільність, конфесійна приналежність, густота населення.  

2.3.5. Працересурсний потенціал міста: особливості його формування 

і впливу на соціоекологічну ситуацію міста.  

2.3.6. Зайнятість населення міста по різним галузям промисловості.  

2.3.7. Міграційні рухи населення.  

 

3. Економічна та екологічна характеристика міста. 

3.1. Історико-географічний аналіз формування природно-господарських 

систем на території міста.  
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3.2. Характеристика розвитку промисловості в різні роки, основні 

підприємства, які функціонували і т.п. 

3.3. Вплив промисловості на стан довкілля. 

3.3.1. Проблеми промислових та побутових відходів. 

3.3.2. Розвиток та екологічні проблеми паливно-енергетичного 

потенціалу міста. 
3.3.3. Формування транспортної інфраструктури міста та його вплив 

на навколишнє середовище. 

3.3.4. Сучасні соціально-екологічні проблеми житлового фонду міста. 

3.3.5. Аналіз екологічного стану зеленої зони міста. 

 

4. Функціональне зонування територія міста. 

4.1. Характеристика виділених функціональних зон, зокрема 

функціональне призначення і характер використання.  
4.2. Характеристика генерального плану досліджуваного міста. 

4.3. Карта функціональних зон міста. 

 

Висновки.  

Список використаної літератури.  

 

СЕМІНАР 1.  

Конструктивно-географічні дослідження індустріальних центрів, 

міст-курортів і туристських центрів України 

Завдання 1. Охарактеризувати індустріальні центри: Київ, Харків, 

Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Львів, Черкаси, Краматорськ, 

Житомир, Вінниця. 

Завдання 2. Дати характеристику міст-курортів і туристських 

центрів: Ялта, Євпаторія, Трускавець, Миргород, Хмільник, Чернівці, 

Луцьк, Кам’янець-Подільський, Бахчисарай, Хуст, Очаків. 

 

СЕМІНАР 2.  

Конструктивно-географічні дослідження портових міст і міст з 

порівняно благополучною екологічною обстановкою 

Завдання 1. Охарактеризувати портові міста: Одеса, Севастополь, 

Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Керч, Феодосія, Бердянськ. 

Завдання 2. Виконати характеристику міст з порівняно  

благополучною екологічною обстановкою: Сімферополь, Полтава, 
Хмельницький, Ужгород, Мелітополь, Тячів, Суми, Рахів, Моршин, 

Яремче, Коломия, Мукачеве, Тернопіль.  



109 

СЕМІНАР 3.  

Конструктивно-географічні дослідження міст  

з домінуванням певної галузі виробництва  

Завдання. Виконати порівняльну характеристику міст з 

домінуванням певної галузі виробництва: Кривий Ріг, Макіївка, Горлівка, 

Нововолинськ, Червоноград, Єнакієве, Павлоград, Кропивницький, 
Кам’янське, Алчевськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Слов’янськ, 

Константинівка, Калуш, Первомайськ, Шостка, Новий Розділ, Стебник, 

Славутич, Енергодар, Вараш, Южноукраїнськ, Нетішин, Бурштин, 

Здолбунів, Миколаїв, Дрогобич, Чорноморськ, Біла Церква, Олександрія, 

Джанкой, Коростень, Стрий, Кременчук, Нікополь, Умань, Івано-

Франківськ, Рівне, Жовті Води, Горішні Плавні. 

 

СЕМІНАР 4.  

Конструктивно-географічні дослідження урбосистем  

прикордонних держав  

Завдання. Зробити конструктивно-географічний аналіз міст 

прикордонних держав з Україною. 

Перелік міст сусідніх держав: Кошіце, Дебрецен, Пшемисль, 

Люблін, Жешув, Хелм, Брест, Пінськ, Мозир, Гомель, Бреїла, Галац, 

Сучава, Сату-Маре. 

Література для підготовки до семінарів № 1-4: [9, 11, 18-19, 22, 

Інтернет джерела]. 

 

СЕМІНАР 5.  

Конструктивно-географічні дослідження урбосистеми Львова 

Завдання. Схарактеризувати питання:  

1. Конструктивно-географічні засади досліджень функціонування міських 

геосоціосистем.  

2. Демогеографічні аспекти функціонування міської соціоекосистеми. 

3. Працересурсний потенціал міста: особливості його формування і впливу 

на соціоекологічну ситуацію. 

4. Антропогенна трансформація рельєфу та ґрунтового покриву. 
5. Кліматичні умови та водні об’єкти міста.  

6. Рослинний покрив та тваринний світ міста.  

7. Геопросторова динаміка соціоекосистеми міста. 

8. Зростання техногенного навантаження на довкілля та його негативні 

наслідки.  
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9. Історико-географічний аналіз формування природно-господарських 

систем території міста. 

10. Вплив промисловості міста на стан довкілля.  

11. Екологічні проблеми паливно-енергетичного потенціалу міста. 

12. Формування транспортної інфраструктури міста та екологічні 

проблеми його використання. 
13. Сучасні соціально-екологічні проблеми житлового фонду та екологічні 

чинники руйнування житлового фонду. 

14. Озеленіння міста та проблеми удосконалення його структури. 

15. Еколого-географічні особливості генерального плану розвитку Львова 

до 2025 р.  

Література для підготовки: [4; 7; 12; 14; 16; 17]. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 1. 

Вивчення методик дослідження кліматопу, едафону та аналізу водних 

об’єктів урбоекосистем 

Мета індивідуального завдання: вивчити методики дослідження 
кліматопу, едафону та аналізу водних об’єктів урбоекосистем.  

Завдання: Схарактеризувати теми індивідуальних завдань, зокрема, 

теоретичні пояснення, методику проведення та порядок дослідження 

кліматопу, едафону та аналізу водних об’єктів урбоекосистем: 

1. Визначення напрямку та швидкості вітру за допомогою флюгера, 

анеморумбометра та ручного анемометра. 

2. Вимірювання рівня штучного забруднення урбоекосистем 

3. Вимірювання радіаційного фону. 
4. Оцінка вмісту радіонуклідів у ґрунтах та на біооб’єктах 

урбоекосистеми. 

5.  Визначення напруженості електростатичного поля. 

6. Контроль викидів забруднюючих речовин. 

7. Визначення забруднення повітря різними шкідливими газами за 

допомогою газоаналізаторів. 

8. Оцінювання рівня забруднення повітря чадним газом 
розрахунковим методом. 

9. Визначення загальної кількості кислот повітря, кислотності 

опадів, аерозолю сульфатної кислоти та розчинних сульфатів у повітрі. 

10. Якісні аналізи аерозолю. 

11. Відбір змішаних польових проб ґрунту та підготовка його до 

лабораторних досліджень.  

12. Визначення рухомих форм важких металів, алюмінію в ґрунтах. 

13. Визначення засоленості ґрунтів міських вулиць. 
14. Відбір проб води та визначення вмісту важких металів та 

алюмінію у воді. 

15. Визначення бактеріальної забрудненості води. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 2. 

Методика оцінювання та розрахунку різних параметрів  

урбосистем і чинників її зміни 

Мета індивідуального завдання: ознайомитися та оволодіти 
методиками визначення, оцінювання та розрахунків різних параметрів 

урбосистеми, а також чинників їх зміни.  



112 

Завдання: Схарактеризувати теми індивідуальних завдань, зокрема, 

теоретичні пояснення, методику проведення та порядок виконання роботи 

по визначення, оцінці або розрахунку того чи іншого параметра 

урбосистеми:  

1. Визначення об’єму живлення вологою рослин на різних за 

щільністю ґрунтах. 
2. Еколого-географічні особливості житво-промислових агломерацій. 

2.1. Визначення відкритості урбосистем. 

2.2. Визначення щільності забудови урбосистем. 

3. Розрахунок накопичення твердих побутових відходів. 

4. Особливості ерозійних процесів у містах. 

5. Синантропізація фауни. 

6. Районування території міста за ступенем забруднення. 

7. Кількісне та якісне виснаження поверхневих та підземних вод. 
8. Оцінка кількості викидів шкідливих речовин автотранспортом. 

9. Визначення шумового забруднення. 

10. Визначення і розрахунок системи збору і вилучення ТПВ. 

10.1. Визначення числа контейнерів. 

10.2. Визначення числа сміттєвозів. 

11. Оцінка ступеня забруднення повітря. 

12. Стійкість міських ландшафтів до антропогенної трансформації. 
13. Еколого-географічне районування території міст за умовами 

техногенних навантажень. 

14. Оцінка динамічності й розвитку міського середовища. 

14.1. Людський потенціал урбосистеми. 

14.2. Демографічна структура урбосистеми. 

14.3. Зайнятість міського населення у різних сферах господарства. 

15. Загальна оцінка комфортності урбосистеми. 

Література для підготовки: [9; 20; 22; Інтернет джерела]. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять.  

Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, 
перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та 

дослідницьких вмінь та навичок.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом повинен становити не 

менше 1/3 та не більше від 2/3 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення дисципліни.  

Самостійну роботу студента забезпечує система навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 

підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, 

навчально-методичний комплекс дисципліни.  

Теми на самостійну роботу: 

1. Місто як об’єкт комплексного конструктивно-географічного 

дослідження.  

2. Ландшафтно-архітектурні системи.  

3. Основні закони і закономірності розвитку урбогеосистеми.  
4. Стійкість урбогеосистеми. Оцінка стану водних об’єктів. Показники 

якості води. Методика оцінки якості води.  

5. Проблеми управління урбогеосистемами.  

6. Урбоекологічний маркетинг та менеджмент.  

7. Міста давнього світу.  

8. Міста античного світу.  

9. Екологічні проблеми міст середньовіччя.  

10. Екологічні проблеми міст Нового часу XVII–XX ст.  
11. Міста України з давніх часів до початку XX ст.  

12. Урбанізоване середовище та стан здоров’я населення.  

13. Ландшафтно-архітектурний дизайн паркових зон (світовий огляд).  

14. Використання фітомеліоративних методів для оптимізації стану 

міських територій.  

15. Сутність та призначення «Національної доповіді про стан 

навколишнього середовища України».  
16. Джерела дії на водні об’єкти. Системи водовідведення та очищення 

стічних вод. Системи водовідведення. Загальноміські очисні споруди. 

17. Методи очищення виробничих стічних вод. Умови прийому 

виробничих стічних вод у міську систему водовідведення. Умови 

скидання стічних вод у водні об’єкти.  

18. Поверхневий стік з міської території і територій промислових 

підприємств.  
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19. Процеси формування якості поверхневих вод. Гідравлічні процеси 

формування якості води. Самоочищення водних об'єктів. Методи захисту і 

відновлення поверхневих водних об’єктів.  

20. Контроль рівня забруднення атмосферного повітря в містах. Система 

контролю. Методи контролю і прилади для вимірювання концентрації 

домішок у атмосфері і в промислових викидах.  
21. Виконання вимог міжнародних конвенцій із захисту атмосфери. 

22. Ефективні природоохоронні заходи на міській території.  

23. Біоіндикація міського середовища.  

24. Екологічне планування міст.  

25. Здоров’я міської екосистеми і проблеми фітомеліорації.  

26. Популяція людей та її здоров’я.  

27. Зміна природного середовища у зв’язку з урбанізацією.  

28. Ландшафтно-екологічна основа міста.  
29. Клімат міста.  

30. Мікроклімат міського середовища. 

31. Шкідливі фізичні дії. Радіаційна дія. Магнітні, електричні і 

електромагнітні поля і випромінювання. 

32. Акустичні дії і вібрація.  

33. Урбанізовані біогеоценози. Антропогенний та урбанізований 

ландшафт. Урбанізовані біотопи.  
34. Фітомеліорація міського середовища. Функції рослинного покриву в 

містах. Фітомеліоратівні системи і їхня класифікація.  

35. Властивості рослин, які використовують у складі міських і приміських 

насаджень. Принципи створення насаджень у містах і приміських зонах.  

36. Екологічне нормування антропогенних навантажень.  

37. Соціально-організаційні та правові основи охорони природи.  

38. Економічні критерії в містобудівній екології.  

39. Екологічна політика. Охорона на державному та міждержавному 
рівнях.  

40. Екологічні основи містобудівного проектування.  

41. Фітоценози міста і приміської зони.  

42. Міські біоценози.  

43. Міські зооценози.  

44. Мікробіоценози міст.  

45. Локальні методи екологічної компенсації. 

46. Територіальні методи екологічної компенсації.  
47. Аркологія.  

48. Розвиток міст у XXI ст.  

49. Екологічна паспортизація територій і підприємств.  

50. Історія розвитку екологічної паспортизації об’єктів. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюють під час практичних і семінарських 

занять. Він передбачає оцінювання підготовленого у вигляді презентації 

та доповіді семінарського заняття, виконання та усного захисту 

практичної роботи, підготовки до виступу з доповіддю за індивідуальним 

завданням. Проміжний контроль охоплює оцінку за контрольну роботу. 

 

Розподіл балів, що присвоюють студентам 

№ 

з/п 

 

Вид контролю 

 

Кількість 

форм 

контролю 

Межі балів  

 

Сумарний 

бал 

 

1. Практичні роботи 4 2 8 

2. Семінарські заняття  5 4 20 

3.  Індивідуальне завдання  2 3 6 

4.  Контрольна робота 2 8 16 

5.  Загальна сума балів під час поточного контролю 50 

6.  Залік  50 

Загальна сума балів 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

за 

шкалою 

ECTS 

за шкалою навчального 

закладу 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX незадовільно  не зараховано 
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