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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Урбосередовище та ґрунти міст”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2,3 

Галузь знань 

0401- Природничі 

науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором навчального 

закладу) 

Урбопедоекологія 

Модулів – 1 

Напрям 

103 Науки про 

Землю 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Географія 

5-й - 

Курсова робота - нема Семестр 

Загальна кількість 

годин - 32  

10-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 аудиторних – 1 

 самостійної роботи 

студента – 2,0 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

магістр 

16 год. - год. 

Практичні, семінарські 

16 год -  

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

27 год.  - год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,0 

для заочної форми навчання – - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

 Дисципліна « Урбосередовище та ґрунти міст» призначена для 

підготовки дипломованого фахівця з належним рівнем освіти (за 

спеціальністю Географія).  

 

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із  властивостями 

урбосередовища та грунтів зокрема, які виникли в процесі взаємодії людини і 

природного середовища в межах міст, їх властивостей. 

 Курс "Урбосередовище та ґрунти міст" читається для студентів 5 курсу 

спеціальності Географія. Лекційний матеріал базується на вивченні 

урбопедосистем, їхнім взаємозв’язком з іншими екосистемами міста. 

Екосистеми міст та промислових підприємств як і сільськогосподарські 

екосистеми - антропогенні. Лекції стосуються вивчення проблем 

урбосередовища та антропопедогенезу, виявленню континууму 

антропогенних ґрунтів. Розглядається класифікація та діагностика міських 

ґрунтів. Вивчається трансформація чинників ґрунтоутворення та 

властивостей ґрунтів. Значна увага приділяється вивченню забруднення 

міських ґрунтів, джерелам емісії, транзитним та акумулюючим середовищам. 

У межах міської екосистеми ґрунт виконує ті ж функції, що і в межах 

біосфери загалом, трансформація цих функцій має специфічний характер, що 

і висвітлюється на лекційних заняттях. 

Зміст програми за темами 

№ 

теми 

Назва теми К-сть годин 

1 Загальні уявлення про урбосередовище та 

антропопедогенез. Трансформація умов та факторів 

ґрунтоутворення в міських екосистемах 

2  

2 Проблеми урбанізації. Місце міських ґрунтів в 

урбоекосистемах 

2 

2 Класифікація і діагностика міських ґрунтів 2 

4 Морфологічні, водно-фізичні та фізико-хімічні 

властивості міських ґрунтів 

2 

5 Забруднення міських ґрунтів: джерела емісії, 2 
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речовини, транзитні та акумулюючі середовища, 

наслідки емісії  

6 Екологічні функції міських ґрунтів та їхня 

оптимізація у різних типах міського 

землекористування  

2 

7 Запечатані ґрунти, їхня роль в урбоекосистемі, 

можливості рекультивації  

2 

8 Мікробіологічні та санітарно-гігієнічні особливості 

міських ґрунтів  

2 

 

 Завдання практичних занять 
 

№№ 

тем 

Назва і зміст теми К-сть 

годин 

1. 
Аналіз чинників антропопедогенезису міста  на прикладі м. 

Львова 

2 

2. Вивчення генетичного профілю міських ґрунтів, 

морфологічний опис, класифікація та діагностика 

4 

3. 
Вивчення генетичного профілю урбаноземів  

2 

4. Вивчення типових артефактів та включень міських ґрунтів 2 

5. Визначення фізичних та фізико-хімічних параметрів 

урбаноземів 

 

2 

6. Вивчення особливостей рекультивації земель в межах міста 2 

7. Визначення мікробіологічних та санітарно-гігієнічних 

властивостей міських ґрунтів 

2 

 

Рекомендована основна і додаткова література 

1. Кучерявий В.П. Урбоекологія /Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 440 с. 

2. Кучерявий В.П. Сади і парки Львова  - "Світ" 2008р.360 с. 

3. Добровольський Г.В. Почва, город, экология - М .: Фонд За економічну 

грамотність, 1997. - 310 с. 

4. Касимов Н.С. Экология города -  М.: Научный мир, 2004. - 624 с. 

5. Герасимова М.И., Строганова М.Н., Можарова Н.В. Антропогенные 

почвы. Генезис, география, рекультивация – Учебное пособие - Под 

ред. Добровольського Г.В. - Смоленск: Ойкумена, 2003. - 268 с. 

6. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и 

экосистемах - М .: Наука, 1990. - 261 с. 
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7. Солуха Б.В., Фукс Г.Б. Міська екологія - Навчальний посібник. -К.: 

КНУБА, 2004. - 338 с. 

8. Стольберг Ф.В. Екологія міста -  Підручник. - К .: Лібра, 2000. - 464 с. 

9. Чайка В.Є. Урбоекологія - Підручник для студентів. - Вінниця, 1999. - 

368 с. 

10. Войцицький А.П Урбоекологія: підручник / А.П. Войцицький, В.В. 

Мойсієнко, А.П., Клюйко, С.Б. Шваб, О.Г. Скорий. – Житомир: 

ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. 

 

 

Додаткова 

1. Круглов І.С. Містобудівна культура та природне середовище – Львів: 

Світ, 1998. – 40 с. 

2. Гудзь С. П. Мікробіологія: підручник: (для студентів вищих 

навчальних закладів) / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с. 

3. Телегуз О.Г., Кіт М.Г Техногенні ґрунти трас магістральних 

трубопроводів /монографія/ Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 260 с. 

4. Тригуб В. І. Фтор у чорноземах південного заходу України [Текст]: 

монографія / В. І. Тригуб, С. П. Позняк. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка. – 2008. – 148 с. 
 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Такі завдання виконуються за темами рефератів, що входять до самостійної роботи. 

Загальні положення щодо написання рефератів подаються нижче.  

Реферат - це одна з форм індивідуальних занять, що проводяться з окремо взятим 

студентом з метою підвищення рівня його знань, розкриття індивідуальних здібностей, 

таланту.  

Реферат - це короткий виклад (перед аудиторією або в письмовій формі) наукової 

праці, вчення, змісту книги тощо. Це може бути доповідь на будь-яку тему, що 

складається з огляду літературних та інших джерел.  

Реферат служить ефективним засобом підготовки студента до семінару. Доповідь 

матеріалів реферату на семінарі є однією з вузлових проблем, навколо яких зав'язується 

дискусія.  

Реферат є основним звітним документом, який повинен вміщувати достатньо 

інформації для оцінки відповідності між поставленою перед студентом темою та 

запропонованим рішенням. Він оформляється у вигляді документу, що задовольняє всі 

вимоги стандарту (ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура 

і правила оформлення») на оформлення науково-технічної документації, викладеному в 

Бюлетені ВАК України, 1997, № 2 і уточненому в цьому ж Бюлетені № 2 за 2000 рік. З 

огляду на високі вимоги нормативних документів необхідно неухильно дотримуватися 

порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а 

також правил оформлення реферату. Наявність списку використаних джерел і посилання 

на них обов'язкові.  

Текст реферату об'ємом 3-5 сторінок виконується за допомогою комп'ютера через 

1,5 міжрядкових інтервали з розміром літер 14 пунктів і стандартним для ПЕОМ 

відступом першого рядка абзацу - 1,27 см. Вирівнювання основного тексту виконується по 
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ширині, а заголовків розділів - по центру. В усіх варіантах папір стандартного формату А4 

(210 х 297).  

Сторінки реферату мають береги наступних розмірів: ліворуч - 30 мм, праворуч -20 

мм, вгорі та внизу - 20 мм.  

Скорочення слів у тексті, в таблицях та підписах під рисунками не допускається.  

Реферати здаються на перевірку не пізніше як за місяць до початку сесії. В 

протилежному разі годі сподіватись на високу оцінку. 

 

 

 

10. Методи контролю 

 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням 

розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту 

курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Підсумковий  

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

М1 Л  Σ М2 Л Сам. 

роб. 
Σ 

50 100 

20 - 20 20 - 10 30 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Навчальна дисципліна „Урбосередовище та ґрунти міст” оцінюється за модульно-

рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.  

Результати  навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Контроль успішності навчальної діяльності студента поєднує контрольні заходи й 

аналітичну роботу. Академічні успіхи студента визначаються за допомогою контрольних 

заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим переведенням 

підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.  

Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний та підсумковий 

контроль. Для перевірки і діагностики успішності студентів проводять такі завдання:   

 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять і має 

за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого 

модуля навчальної дисципліни. У ході поточного контролю проводиться 

систематичний вимір приросту знань і їх корекція.  Результати поточного контролю 

заносяться до журналів обліку відвідування занять студентами та їх успішності.   

До форм поточного контролю належить оцінювання: 

- модульні завдання (на семестр 2 модулі по 20 балів) – 40 балів; 

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи (на семестр 2 

контрольні роботи по 5 балів) -  10 балів.  

Підсумковий контроль: іспит – 50 балів. 

 

                  Автор _____________________       /  Телегуз О.Г. / 
                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          
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