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1. Мета дисципліни – полягає у формуванні комплексного підходу щодо оцінювання 

екологічного стану урбанізованого середовища та методів обліку  зелених насаджень у ньому.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати – основні екологічні проблеми, притаманні міському середовищу; особливості 

функціонування урбаноекосистем; теоретичні основи та методики здійснення моніторингу земель, 

атмосферного повітря, поверхневих вод та рослинного світу; зміст діючих нормативів з 

планування, організації та проведення державної системи моніторингу в межах України. 
2. Вміти: на професійному рівні виконувати комплексне оцінювання якісних показників  міського 

середовища; приймати фахово обгрунтовані управлінські рішення щодо збереження й поліпшення 

якісних показників, які нормуються у межах міського середовища;  розробляти та впроваджувати 

у повсякденну практику заходи, які б відповідали діючим нормативним документам і сприяли 

покращенню екологічного стану міського середовища; здійснювати облік міських зелених 

насаджень, вести їх реєстр й виконувати їх паспортизацію.  

3. Володіти термінологією та основними поняттями, що стосуються функціонування системи 

моніторингу навколишнього середовища, екологічними підходами до нормування антропогенних 

навантажень, основними положеннями щодо оцінювання стану та якості окремих показників, що 

належать до складу екологічного моніторингу, також комплексом знань суміжних дисциплін 

таких, як урбаноекологія та техносфера, моніторинг довкілля, моніторинг ґрунтів тощо. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Урбаномоніторинг та облік зелених насаджень» відноситься до 

обов’язкових навчальних дисциплін. Вона покликана сформувати у студентів комплексне 

уявлення щодо функціонування системи державного моніторингу довкілля в урбаноландшафтах 

України. У ній викладено питання, пов’язані із нормативно-правовими засадами регулювання  

взаємодії між суб’єктами системи моніторингу. Наведено кількісні та якісні показники, що 

визначають стан атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів та рослинного світу, а також  

методику обліку зелених насаджень у містах та їх паспортизацію.  
  
4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-

паркове господарство», дисципліна забезпечує набуття студентом таких компетентностей:  

інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за невизначених 

умов та вимог.  
загальних: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

фахових: 

ФК4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального 

використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації об'єктів 

садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК5. Здатність складати кадастри зелених насаджень.  

ФК6. Здатність організовувати і здійснювати державний контроль і нагляд за дотриманням правил 

утримання об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК7. Здатність оцінювати розмір шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового господарства та 

об'єктам культурної спадщини при порушенні природоохоронного або містобудівного 

законодавства.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і реалізації 

проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої освіти, 

навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку природоохоронну 

діяльність серед населення.  
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Основними завданнями дисципліни є формування у майбутніх фахівців: 

- комплексних знань з методів моніторингу міського середовища та обліку і паспортизації зелених 

насаджень, що зростають в урбанофітоценозах; 

- здатності розробляти технічні завдання й реалізовувати заходи моніторингу за міським 

середовищем з метою створення комфортних умов для проживання людської спільноти;  

- здатності здійснювати організацію ефективного функціонування окремих видів моніторингу 

міського середовища, які б відповідали вимогам локального, регіонального та глобального рівнів; 

готовність до розроблення (на підставі законодавчих актів і чинних стандартів) методичних та 

нормативних документів; 

- здатності на професійному рівні виконувати виробничі завдання, що стосуються усіх видів 

урбаномоніторингу  та обліку  зелених насаджень, що зростають у міському середовищі; 

- здатності вирішувати й виконувати поставлені завдання з планування, організації та застосування 

окремих видів моніторингу в міському середовищі із залученням належного їх інформаційного, 

методичного, матеріального забезпечення; 

- уміння, за результатами показників, отриманих під час моніторингу урбаноландшафтів критично 

оцінювати стан довкілля та впливати на прийняття управлінських рішень щодо збереження та 

поліпшення його якісних показників. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати – основні екологічні проблеми, що властиві 

міському середовищу; особливості функціонуван-

ня урбаноекосистем; теоретичні основи та 

методики моніторингу земель, атмосферного 

повітря, поверхневих вод та рослинного світу; 

зміст діючих нормативів з планування, організа-

ції  та проведення державного моніторингу 

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 1-7, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання, іспит 

25 

2.1 Вміти: на професійному рівні здійснювати комп-

лексний аналіз стану урбанізованого середовища; 

розробляти оптимальні управлінські рішення, що 

стосуються моніторингу його окремих видів; 

добирати види моніторингу, які б забезпечували 

надійний державний контроль міського 

середовища на локальному, регіональному та 

глобальному рівнях; користуватись діючими 

законодавчими, нормативними та інструктив-

ними документами, які регламентують порядок 

застосування окремих видів моніторингу; 

організовувати, проводити облік та паспор-

тизацію зелених насаджень у містах  

лекції,  

практичні роботи, 

 самостійна робота 

Модульна 

контрольна 

робота з  

теми 8-14, 

Індивідуальне 

розрахункове 

завдання,  іспит 

25 

3.1 Володіти термінологією та основними понят-

тями з моніторингу довкілля, основними положе-

ннями щодо правил проведення окремих видів 

моніторингу навколишнього природного та урба-

нізованого середовища, а також комплексом зна-

нь щодо обліку та паспортизації міських зелених 

насаджень й суміжних дисциплін таких, як 

моніторинг ґрунтів, урбоекологія та техносфера,  

міська екологія тощо. 

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні 

розрахункові 

завдання з  

теми 1-7,  іспит 

25 

4.1 Вирішувати й виконувати  поставлені завдання з 

планування, організації та здійснення: моніто-

рингу в урбаноекосистемах й забезпечувати його 

інформаційний, методичний і матеріальний суп-

ровід; обліку зелених насаджень, що зростають у 

міському середовищі та складання на них 

реєстрів і паспортів.  

лекції,  

практичні  роботи, 

 самостійна робота 

Індивідуальні  

розрахункові 

завдання з  

теми 8-14,  іспит 

25 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 3.1 4.1 

ПР2. Організовувати та здійснювати роботи з урбомоніторингу і 

інвентаризації на об'єктах садово-паркового господарства, природних і 

культурних ландшафтів та складання кадастру зелених насаджень.  
+ + + + 

ПР9. Презентувати результатами виконаних досліджень в галузі садово-

паркового господарства фахівцям і нефахівцям. + + + + 

 

7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота з  теми 1-7: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 15 балів/8 балів 

2. Модульна контрольна робота з теми 8-14: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 15 балів/8 балів 

3. Індивідуальне розрахункове завдання з теми 1-7: РН 1.1, 2.1, 3,1, 4.1 – 15 балів/7 балів 

4. Індивідуальне розрахункове завдання з теми 8-14: РН 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 – 15 балів/7 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі екзамену 

Форма проведення письмова у вигляді відкритих завдань. 

Результатами навчання, які будуть оцінюватись на екзамені є РН 1.1-4.1. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом, складає 40 за 100-бальною 

шкалою. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути 

меншою 24 бали. 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Обов’язковим для допуску до екзамену є успішне написання 2 контрольних робіт (по кожній не 

менше 50 % правильних відповідей) та виконання всіх передбачених планом практичних робіт, 

здача конспектів. 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж критичний 

мінімум – 20 балів. 
 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з модулів 1 і 2 

відповідно. Оцінювання індивідуального розрахункового завдання проводиться на останньому 

практичному занятті. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій і практичних занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1  «Система та види моніторингу в урбаноландшафтах України» 

1 

Становлення моніторингу довкілля та його 
сучасний стан в Україні  2   

Терміни та визначення, що стосуються 
моніторингу довкілля    4 

2 

Види та структура екологічного моніторингу в 
урбаноландшафтах  

 2  

Нормативно-правова база державної системи 
моніторингу довкілля  

  4 

3 

Система моніторингу довкілля в Україні 2   

Ознайомлення з Положенням про державну 
систему моніторингу довкілля  

  4 

4 

Комплексна оцінка екологічного стану міських 
земель в урбаноландшафтах 

 2  

Взаємодія суб’єктів державної системи 
моніторингу довкілля  

  4 

5 

Ландшафти населених пунктів 2   

Ознайомлення із програмою поліпшення якості  
базових спостережень за забрудненням довкілля 

  4 

6 

Оцінювання екологічної комфортності міського 
середовища 

 2  

Ознайомлення із фоновим умістом 
мікроелементів у міському середовищі 

  4 

7 

Моніторинг атмосферного повітря 2   

Порядок організації та проведення моніторингу 
за атмосферним повітрям  

  4 

Модуль 2   «Моніторинг основних показників, що впливають на стан міських 

ландшафтів та облік зелених насаджень, що зростають у їх межах» 

8 

Візуальні методи оцінювання стану 
атмосферного повітря  

 2  

Ознайомлення із вимогами до якості 
атмосферного повітря в урбаноландшафтах 

  4 

9 

Моніторинг поверхневих вод 2   

Ознайомлення із змістом «Порядку державного 
моніторингу вод» 

  4 

10 
Оцінка стану поверхневих та підземних вод  2  

Ознайомлення із вимогами до якості водних 

ресурсів 
  4 

11 

Моніторинг стану та якісних показників грунтів 

у межах міського середовища 
2   

Ознайомлення з положеннями, що регламенту-

ють моніторинг земель в урболандшафтах 
  5 
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1 2 3 4 5 

12 

Розрахунок зведеного показника якості міських 

грунтів  
 2  

Ознайомлення з показниками гранично-

допустимих концентрацій хімічних речовин у 

грунтах  

  5 

13 

Облік зелених насаджень, що зростають у 

міському середовищі 
2   

Ознайомлення із правилами утримання  зелених 

насаджень у населених пунктах України 
  5 

14 

Складання реєстру на міські зелені насадження 

та їх паспортизація 
 2  

Ознайомлення з основними положеннями 

інструкції з інвентаризації  зелених насаджень   
  5 

 ВСЬОГО: 14 14 60 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 14 год. 

Практичних занять – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (базові) 

1. Моніторинг довкілля: підручник. За ред.: Боголюбова В.М., Сафранова Т.А. Херсон.  2011. 

530 с. 

2. Моніторинг довкілля. За ред В. Боголюбова. 2012. 528 с. 

3. Долина Л.Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы. Часть 

Основы мониторинга, Днепропетровск: Континент. 2002. 208 с. 

4. Панас Р.М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель. Львів: Новий Світ. 

2000, 2007. 222 с. 

5. Медведев В.В. Мониторинг почв Украиы. Харьков. Миндрук. 2012. 535 с. 

 

Допоміжні: 

1. Вартанов А. З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг: учебник Москва : Горная книга, 2009.  647 с. 

2. Голицин А. Н. Экология вашего дома: справочник.  Москва: Солон-Пресс, 2009. 238 с. 

3. Калыгин В. Г. Экологическая безопасность в техносфере. Термины и определения: 

справочник. Москва: Химия, 2008. 368 с. 

4. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг грунтів. Київ: Вид. центр 

«Академія». 2006. 360 с. 

5. Тетиор А  Н. Городская экология : учеб. пособие для студентов по направлению 653500 

«Строительство». 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2007. 336 с.   

6. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391.  

7. Положення про моніторинг земель. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

20 серпня 1993 р. № 661. 
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8. Положення про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 

березня 1999 р. № 343.  

9. Програма поліпшення якості базових спостережень за забрудненням та моніторингу 

навколишнього природного середовища. Наказ міністерства екології та природних ресурсів 

України № 57 від 18 лютого 2002 р.  

10. Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1376 "Про затвердження Державної цільової екологічної 

програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища". 

11. Постанова КМУ від 19 вересня 2018 р. № 758. Про затвердження Порядку здійснення  

державного моніторингу вод.  

12. Фоновий вміст мікроелементів у грунтах України. За ред. А.І. Фатеєва, Я.В. Пащенко. Харків: 

13 друкарня.2003. 117 с. 

13. Предельно-допустимые концентрации  (ПДК) химических веществ в почве. Утв. 01.02.1985 г. 

№3210-85. [Електр. ресурс]. Реж. дост. – http://zakon2.rada.gov.ua./laws/show/v321040085. 

 

Нормативні: 

1.  ЗАКОН УКРАЇНИ. Про охорону навколишнього природного середовища. ВВУ, 1991. № 41. 

2. ЗАКОН УКРАЇНИ. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Закон введено в дію з дня опублікування - 8 квітня 1994 року (згідно з Постановою Верховної 

Ради України  від 24 лютого 1994 року N 4005-XII).  

3. ЗАКОН УКРАЇНИ. Про національну безпеку України. ВВУ. 2018. № 31. 

 

10. Інформаційні ресурси 

1. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України : наказ 

М-ва будівництва, архітектури та житлово-комунального госп-ва України, 10 квіт. 2006 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0880-06. – Заголовок з 

екрана.  

2. Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України : 

наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, 24 груд. 2001 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0182-02 . – Заголовок з екрана. 
 

11. INTERNET-ресурси: 
 

1. http://www.google.com.ua/ 

2. uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-портал  

3. http://www.nbuv. Gov.ua/ − Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

4. http://www.springerlinr.com/home/main/mpx – база даних журналів, книг, довідкових матеріалів  
 
 

 

http://zakon2.rada.gov.ua./laws/show/v321040085
http://www.springerlinr.com/home/main/mpx

