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Інформація про дисципліну 

➢ Дисципліна вивчається у другому семестрі на другом 
(магістерському) рівні вищої освіти

➢ Обсяг дисципліни – 5 кредитів ЄКТС
➢ Мова викладання, навчання та оцінювання – українська
➢ Форма підсумкового контролю – диф.залік
➢ Кафедра, що забезпечує викладання – кафедра інженерної 

екології міст
➢ Викладачі: доцент кафедри інженерної екології міст, 

к.б.н. Задорожний К.М., ст. викл. Вергелес Ю.І.
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Мета дисципліни

моделювання та практичне використання екологічних технологій, основу яких 
становлять модифіковані природні або штучно створені екосистеми, для захисту 

довкілля та його окремих компонентів від негативної дії чинників антропогенного 
походження та екологічного відновлення порушених екосистем 
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Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на такі
дисципліни: 
✓Сталий розвиток та кліматоорієнтоване екологічне

врядування (Модуль 1. Теоретичні засади сталого
розвитку), 

✓Методологія прогнозування забруднення атмосферного 
повітря міст, 

✓ Гідрологічний цикл урбанізованих територій, 
✓ Екологічна стійкість геологічного та ґрунтового середовища

міст
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Методи навчання

➢ Словесні: індуктивно-дедуктивні, прагматичні та
проблемно-евристичні під час лекцій, практичних
занять, колоквіумів, консультацій.

➢ Наочні: репродуктивні, індуктивно-дедуктивні,
прагматичні під час демонстрації графічних та
відеоматеріалів на лекціях, практичних заняттях,
консультаціях, а також під час польових екскурсій.

➢ Практичні: репродуктивні, прагматичні, проблемні та
дослідні під час практичних занять, консультацій та
інструкцій студентів щодо самостійної роботи.
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Результати навчання

Оцінювати потенціал природних та антропогенних ландшафтів 
урбанізованих територій щодо застосування заснованих на 

природних механізмах екологічних технологій для забезпечення 
нормативної якості довкілля і адаптації урбаністичних систем до 

кліматичних змін
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Зміст навчальної дисципліни

ЗМ1 Екосистемні засади захисту та відновлення
довкілля (1,5 кредиту ЄКТС) 
✓ЗМ2 Фітотехнології як екосистемні технології

(1,5 кредиту ЄКТС)
✓ЗМ3 Галузі практичного застосування

екосистемних технологій (1,5 кредиту ЄКТС)

Підсумковий контроль (диференційований залік) 
та підготовка до нього (0,5 кредиту ЮКТС) 
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Форми оцінювання 

1. Розв’язання задач і ситуаційних вправ під час практичних занять. 
2. Спостереження за діяльністю студентів під час практичних занять. 
3. Усне опитування та обговорення у групі усних доповідей студентів за 
результатами виконання практичних робіт. 
4. Фронтальне усне опитування під час колоквіумів. 
5. Письмовий та графічний контроль завдань за темами самостійної роботи. 
6. Поточний (модульний) контроль за тестовими завданнями, що 
розміщуються у віртуальному освітньому середовищі на платформі 
дистанційного навчання MOODLE. 
7. Письмовий контроль відповідей на питання диференційованого заліку. 
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