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Вступ 
 У підготовці бакалаврів за напрямом “Екологія, охорона навколиш-
нього середовища та збалансоване природокористування ” в ХНАМГ дис-
ципліні “Екологія міських систем ” відводиться одне із центральних місць, 
адже в Україні вельми небагато вищих навчальних закладів, де би вся під-
готовка фахівців була зосереджена навколо наскрізної теми міста. 

Практичні заняття складають 50% всього часу аудиторної роботи за 
дисципліною і націлені на формування у студентів таких вмінь, як: 

 оперувати поняттями урбанізованого довкілля, міста як специфічно-
го середовища людини і біоти, урбогеосоціосистеми, ландшафту що-
до пояснення екологічних, соціально-культурних і технологічних 
проблем міст; 

 аналізувати географічні та історичні закономірності формування та 
розвитку поселень міського типу; 

 застосовувати підходи теорії центральних місць щодо просторового 
аналізу систем розселення; 

 застосовувати принципи і методи функціонального зонування урба-
нізованих територій; 

 проводити інвентаризацію міських ділянок на підставах методичних 
положень державного кадастру; 

 ідентифікувати типи урбанізованих ландшафтів; 
 пояснювати факти існування живих організмів в фізичних та біотич-
них умовах міст з позицій теорії біологічної адаптації; 

 виявляти і аналізувати біогеографічні закономірності формування 
міської флори та фауни; 

 розробляти заходи щодо екологічного планування та проектування 
урбанізованого довкілля з метою збереження біологічного і ландша-
фтного різноманіття міст; 

 працювати в групах; 
 використовувати комп’ютерну техніку для обробки та аналізу даних, 
представлення результатів, писати звіти з наукової роботи, реферу-
вати і анотувати наукові публікації (в тому числі однією з іноземних 
мов, що вивчаються студентом), робити ефективні усні презентації. 

Дані методичні рекомендації включають тематичні плани практичних 
занять, контрольні питання для самостійного опрацювання, поради щодо 
використання інформаційних джерел.  

Матеріал організований за структурними та змістовими модулями відпові-
дно до Програми навчальної дисципліни „Екологія міських систем ” (2009).  

Практичні заняття проводяться як в аудиторії, і тоді вони мають форму 
семінарів або контрольних робіт, так і в польових умовах на території 
м. Харків та його приміській зоні, і тоді вони мають форму екскурсій. 



 5

Модуль 1. Урбанізоване довкілля: Географічні аспекти 
Змістовий модуль 1.1. Місто та урбанізоване довкілля 

Практичне заняття № 1 
Тема занять Географічні, біологічні та соціально-культурні  

аспекти урбанізації. 
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, цифрові фотокамери, блокноти 

Тематичний план 1. Соціально-географічна сутність урбанізації. 
2. Класифікації міських поселень. 
3. Місто як урбогеосоціосистема. 
4. Перетворення ландшафтів внаслідок урбанізації. 
5. Місцевий клімат міста. 
6. Забруднення міського довкілля: фізичне, хіміч-

не, біологічне. 
7. Комплексний ландшафтно-екологічний підхід 
щодо оптимізації міського довкілля. 

Контрольні питання Як Ви розумієте термін «урбогеосоціосистема»? 
Схарактеризуйте місце, яке посідає власно «еко-
система» в цій системі.  
Визначте елементи складу екосистеми міста, її 
зовнішнього середовища, структуру, та відобра-
зіть їх у графічній моделі. 
Поясніть, як пов’язані між собою природний, те-
хногенний та соціально-культурний блоки урбо-
геосоціосистеми. 

Форма звіту Короткий (до 3 аркушів формату А4) письмовий звіт
Відповіді на питання підсумкового тестового ко-
нтролю 

Джерела інформації1 8, 18, 19, 22, 28, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 63, 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Тут і надалі вказані порядкові номери джерел із списку рекомендованої літератури 
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Практичне заняття № 2 
Тема занять Біотичні компоненти урбанізованого довкілля.  

Сезонні явища в житті рослин і тварин міста: Зима.
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина, парки 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, цифрові фотокамери, біноклі, 
блокноти 

Тематичний план 1. Зимування рослин. Життєві форми. 
2. Ідентифікація видів рослин взимку. 
3. Активність тварин в зимовий період: 

оптимізація енерговитрат. Типи переміщень тварин.
4. Роль тварин-фітофагів в розповсюдженні  

окремих видів рослин. 
Контрольні питання Схарактеризуйте типові сезонні зміни міського мі-

сцевого клімату, зверніть увагу на відмінності від 
аналогічних процесів поза містом (на прикладі 
м. Харкова). 
Схарактеризуйте різні типи сезонних переміщень 
тварин. Проаналізуйте, які фактори урбанізованого 
середовища та яким чином змінюють комплекси 
міграційної поведінки (на прикладі птахів). Наве-
діть приклади. 
У центральних та північних регіонах Європейської 
частини Росії існує прикмета: “Граки (гайворони – 
Corvus frugilegus) прилетіли – весна наступила. ” 
Для більшості регіонів України ця прикмета радше 
би звучала так: “Граки прилетіли – зима наступила. 
” Поясніть, чому? 
Які види птахів розповсюджують омелу білу 
(Viscum album)? 

Форма звіту Письмовий звіт обсягом до 4 аркушів формату А4 
Джерела інформації 19, 28, 32, 34, 37, 42, 43, 46, 47, 50, 52 
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Змістовий модуль 1.2. Місто в просторі та часі 
Практичне заняття № 3 

Тема занять Аналіз функцій міських систем (на прикладах міст 
світу). 

Тип занять Семінар із роботою в малих групах 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, 
 матеріали 

Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор, 
карти-схеми різних міст світу, статистичні дані, бу-
клети, брошури з інформацією про різні міста 

Тематичний план 1. Функції міста: зосередження матеріально-
людських ресурсів, середовище-утворювальні, 
промислово-виробничі, торгівельні, транспорт-
ні, оборонні, освітньо - культурні, рекреаційні, 
управлінські. 

2. Припущення про характер функціонального 
профілю вибраних міст на підставі вивчення 
їх планів-схем і особливостей зонування, та 
перевірка правильності таких припущень із 
залученням інформаційних матеріалів. 

3. Видача індивідуальних завдань до РГР-1 та ро-
боти “Еколого - географічний профіль міста ” 

Контрольні  
питання 

Які із переліку функцій міста присутні вибраному 
групою місту? На підставі якої інформації можна це 
довести? 

Форма звіту Короткий звіт від груп по 3-4 особи 
Джерела  
інформації 

7, 16, 22, 30, 31, 46, 49, 53, 55, 56, 57, 60, 66 
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Практичне заняття № 4 
Тема занять Застосування методичних підходів теорії центральних 

місць щодо аналізу конкретних систем розселення в 
різних країнах світу. 

Тип занять Практична робота в малих (по 3-4 особи) групах 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Персональні комп’ютери, географічні (топографічні) 
карти регіонів та різних країн світу, лінійки, циркулі, 
калькулятори, статистичні дані щодо чисельності на-
селення в містах різних країн, статистичні таблиці ро-
зподілу стандартних значень критерію χ2 

Тематичний план 1. Застосування методичних підходів теорії «центра-
льних місць» щодо аналізу просторового розміщен-
ня міських поселень.  

2. Вибір (по карті) регіональної системи розселення для аналізу. 
3. Встановлення ієрархічних рангів поселень за чисе-

льністю населення у вибраній системі розселення. 
4. Застосування правила Ципфа. Побудова графіків 

залежності “чисельність населення – ранг міста ”. 
5. Вимірювання та розрахунки середньої відстані між двома 

найближчими центральними місцями, що належать до 
того ж самого рангу за розміром (до 4 рангу включно). 

6. Приведення емпіричного співвідношення відстаней до 
форми, що відповідає теоретичному співвідношенню 

33:3:3:1 . Розрахунок емпіричного критерію χ2. 
7. Порівняння емпіричного значення критерії χ2 із 

стандартним. Висновки щодо можливості застосу-
вання теорії В. Крісталлера до аналізу вибраної сис-
теми розселення.  

Контрольні  
питання 

Наведіть базові положення теорії центральних місць 
В. Крісталлера. 
Які фрактальні закономірності витікають із теорії 
центральних місць В. Крісталлера? 
Які модифікації зробив А. Льош до теорії центральних місць? 
Які типи розподілу “чисельність населення – ранг міс-
та ” Вам відомі? Чим вони зумовлюються? 
Чому теорію центральних місць В. Крісталлера немо-
жна застосовувати до вузькоспеціалізованих міст? 

Форма звіту Письмовий звіт із викладенням ходу вимірювань і розра-
хунків разом із графіками за результатами роботи груп  

Джерела інформації 7, 16, 22, 30, 49, 55, 56, 57, 60, 66 
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Практичне заняття № 5 
Тема занять Походження та основні етапи історичного розвитку міст. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, матеріали Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор, 

навчальні відео на компакт-дисках 
Тематичний план 1. Історичні етапи урбанізації та історичні типи місь-

ких поселень:  
 найдавніші міста;  
 античне місто;  
 місто Середньовіччя;  
 місто епохи Відродження;  
 місто епохи промислової революції;  
 сучасне місто. 

2. Процеси урбанізації в новий та найновітніший час 
на теренах: 
 Західної та Східної Європи;  
 Північної Америки; 
 Австралії; 
 Близького Сходу; 
 Азії; 
 Латинської Америки. 

3. Тенденції урбанізації: Світ й Україна. 
Контрольні питання Коли і де виникли перші міста? Чи збереглись вони до-

тепер? Спробуйте проаналізувати фізико-географічні 
особливості їх розміщення. 
Особливості розміщення і планування античних міст. 
На прикладі одного із міст Середньовіччя охарактери-
зуйте зв’язок фізико-географічної (природної), соціаль-
ної і технічної підсистем урбогеосоціосистеми. 
Що нового внесла епоха Відродження в планування міста? 
Що Ви знаєте про використання рослин у формуванні 
довкілля людини в місті епохи Відродження? 
Охарактеризуйте фізичні умови існування людини в 
місті епохи Відродження. 
Проаналізуйте тенденції змін природної і соціальної 
підсистем міста в процесі промислової революції. 
Охарактеризуйте і проаналізуйте типові риси урбаніза-
ції в 20 ст. 

Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 7, 16, 19, 22, 30, 46, 49, 51, 57, 59, 60, 63, 66 
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Змістовий модуль 1.3. Місто в системі ландшафтів 
Практичне заняття № 6 

Тема занять Визначення типів природних і антропогенних 
ландшафтів. 

Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, космічні знімки 

Тематичний план 1. Принципи та рівні ідентифікації урбанізованих 
ландшафтів. 

2. Характеристика ділянок міста, за ландшафтними 
умовами:  
 визначення типу місцевості;  
 типи ландшафтних урочищ;  
 типи землекористування;  
 опис насаджень та штучно-природних  

           рослинних угруповань, представники фауни. 
Контрольні питання Наведіть приклади формування культурних і куль-

турних ландшафтів у міському середовищі.  
Що Ви вважаєте за доцільне зробити для перетво-
рення культурних ландшафтів у культурні? 

Форма звіту Карта-схема ландшафтних урочищ вибраної ділян-
ки місцевості (одна від групи з 3-4 осіб) 

Джерела інформації 1, 6, 7, 19, 25, 26, 46, 54, 59 
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Практичне заняття № 7 
Тема занять Комплексний ландшафтно-екологічний аналіз ур-

баністичних систем 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор,

Тематичний план 1. Ландшафтна характеристика досліджуваної ді-
лянки 

2. Поширення омели білої на досліджуваній тери-
торії 

 Первинні дані та карта поширення 
 Розрахунки щільності омели на різних під ді-
лянках досліджуваної території  

3. Приуроченість омели білої до дерев-хазяїв різ-
них видів 

4. Зв’язок щільності омели із ландшафтними характе-
ристиками досліджуваної ділянки (питома площа 
насаджень, щільність забудови, густота дорожньої 
мережі) 

Контрольні питання Які типи ландшафтів виділено на дослідженій ділянці? 
Які типи насаджень присутні на дослідженій ділянці? 
Яке видове багатство деревостанів? Які види зу-
стрічаються найчастіше, а які – найрідкісніше у 
складі насаджень? 
На яких видах дерев і з якою відносною рясністю 
зустрічається вид-індикатор – омела біла? 
Яка загальна оцінка чисельності омели та тип попу-
ляції за демографічними показниками на дослідже-
ній ділянці? 

Форма звіту Коротка презентація результатів виконання РГР-1 
Джерела інформації 1, 6, 7, 19, 25, 26, 46, 51, 54, 59 
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Практичне заняття № 8 
 

Тема занять Підсумковий тестовий контроль знань за модулем 1 
Тип занять Контрольна робота 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 1 год. 
Обладнання, 
 матеріали 

- 

Тематичний план Тестове завдання на перевірку знань та вмінь за  
змістовими модулями 1.1 – 1.3 

Контрольні  
питання 

40 питань 5 типів тестового завдання 

Форма звіту Відповіді на питання підсумкового тестового конт-
ролю 

Джерела інформації 1, 6, 7, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 60, 62, 63, 66 
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Модуль 2. Урбанізоване довкілля: Біологічні аспекти 
Змістовий модуль 2.1. Абіотичні, біотичні й антропогенні  

компоненти урбанізованого довкілля:  
Аналіз взаємодій з позицій теорії біологічної адаптації 

Практичне заняття № 9 
Тема занять Поведінкові адаптації тварин до умов урбанізовано-

го довкілля. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, 
 матеріали 

Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор, 
навчальні відеодиски 

Тематичний план 1. Поведінка та гомеостаз. 
2. Поведінка в мінливому середовищі. 
3. Форми індивідуальної поведінки тварин та умо-

ви урбанізованого середовища. 
4. Інстинкт як основа формування поведінки тварин. 
5. Умовні рефлекси та навчання. 
6. Елементарна розумова діяльність. 
7. Форми групової поведінки тварин і умови місь-

кого середовища. 
8. Поведінка як фактор еволюції. 

Контрольні  
питання 

Як модифікуються еволюційно-усталені біотичні 
взаємовідносини в нових умовах урбанізованого 
довкілля? 
Як здатність до навчання допомагає тваринам існу-
вати в мінливих умовах міського середовища? На-
ведіть приклади.  
Що таке опосередковане навчання? 
Як можна пояснити факт, що у біотопах лінійно-
дорожнього ландшафту поруч з автошляхами із ін-
тенсивними транспортними потоками пісенний ре-
пертуар співочих птахів є набагато біднішим, ніж у 
птахів тих самих видів у непорушених біотопах? 

Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 4, 5, 14, 24, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 65 
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Практичне заняття № 10 
 

Тема занять Адаптації організмів до умов урбанізованого до-
вкілля. Сезонні явища в житті рослин і тварин міс-
та: Весна. 

Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, Лісопаркова зона 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, визначники судинних рослин, 
цифрові фотокамери, блокноти 

Тематичний план 1. Періодизація весняного сезону (на прикладі 
Сходу України). 

2. Фенологічні спостереження. 
3. Ріст пагонів та життєві форми у рослин. 
4. Ефемероїди в місті. 
5. Сезонні міграції тварин. 

Контрольні  
питання 

Які періоди весни виділяються на Північному Сході 
України (за В. І. Бутом)? Які критерії виділення ко-
жного із цих періодів? 
Чому рослинам-ефемероїдам важко пристосуватися 
до умов зростання в міському середовищі? До яких 
життєвих форм вони відносяться? Де, в яких ланд-
шафтах і біотопах міст можна знайти такі види? Що 
Ви вважаєте за доцільне зробити для збереження 
популяцій таких видів в містах? 

Форма звіту Письмовий звіт обсягом до 4 аркушів формату А4 
Джерела  
інформації2 

4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 61, 62, 64, 65 

 

                                           
2 Тут і надалі вказані порядкові номери джерел із списку рекомендованої літератури 
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Практичне заняття № 11 
 

Тема занять Екологічна енергетика організмів. Розрахунки бю-
джетів часу та енергії пойкіло- та гомойотермних 
тварин в умовах урбанізованого та не урбанізовано-
го довкілля. 

Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор, 
навчальні відеодиски, збірка задач з екологічної 
енергетики організмів3 

Тематичний план 1. Принцип енергетичного балансу. 
2. Аллометричні залежності рівня загального обмі-

ну організму тварин 
3. Розрахунки бюджетів часу та енерговитрат на 

окремі види активності тварин за літературними 
даними про бюджет часу та питомі витрати (кра-
тні величині базального метаболізму) на окремі 
види активності в різних умовах середовища іс-
нування. 

Контрольні  
питання 

Схарактеризуйте сутність та поясніть, в чому полягає 
прогностична цінність принципу енергетичного бала-
нсу організму (за М.І. Калабуховим - Дж. Кенді) для 
аналізу умов існування популяцій організмів в урбані-
зованому середовищі? 
Чому продуктивність сільськогосподарських тварин в 
умовах пасовищ є вищою, ніж у їх "диких" родичів? 
Чому при різкому зниженні температури навесні ін-
тенсивність співу птахів знижується? 
Який аналітичний вигляд має функція залежності 
основного обміну (базального метаболізму, 
кДж/добу) тварин від маси тіла. Як розрізняється це 
рівняння для пойкіло- та гомойотермних тварин? 

Форма звіту Вирішена задача 
Джерела інформації 40, 41 
 

                                           
3 Видається викладачем на занятті 
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Практичне заняття № 12 
 
Тема занять Фенологія деревних рослин восени в умовах місь-

кого довкілля 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, 
 матеріали 

Комп’ютер портативний, мультимедійний проектор 

Тематичний план 1. Періодизація осіннього сезону (на Сході України). 
2. Етапи підготування рослин до зимового сезону в місті. 
3. Фенологічні спостереження за вибраними вида-

ми дерев та аналіз їх результатів. 
Контрольні  
питання 

Якими були середньодобові температури: за попе-
редній щодо досліджень період, за першу та другу 
половини періоду досліджень? 
Як змінювались температурні екстремуми за період 
досліджень? 
Чи відбулись істотні зміни у ступенях пожовтіння 
та опадання листя дерев вибраного виду за період 
досліджень? 
Чи спостерігались статистично достовірні розбіж-
ності у динаміці сезонних змін: між деревами того 
ж самого виду, що ростуть в різних умовах; між де-
ревами різних видів, що ростуть в тих же самих 
умовах? 

Форма звіту Коротка презентація результатів виконання РГР-2 
Джерела  
інформації 

4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 61, 62, 64, 65 
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Змістовий модуль 2.2. Урбанізовані флора та фауна 
Практичне заняття № 13 

 
Тема занять Методи комплексного еколого-біогеографічного 

аналізу міських флори та фауни. 
Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Комп’ютер переносний, мультимедійний проектор, 
списки видів флори судинних рослин та фауни ко-
мах та наземних хребетних тварин, отриманих для 
різних міст України та Східної Європи 

Тематичний план 1. Місцева флора ,фауна ті її склад. Видове багатство. 
2. Структура флори і фауни: таксономічна, біологі-

чна, біоморфологічна, хорологічна, екологічна. 
3. Функціональні групи рослин і тварин та їх роль в 

екосистемі міста 
Контрольні питання Проаналізуйте роль урбанізації у зміні ареалів видів 

рослин і тварин. Розгляньте кілька відомих вам 
прикладів. 
Проаналізуйте різні шляхи та засоби проникнення 
видів рослин і тварин в міста. 
Що таке інтродуковані та адвентивні види? Знай-
діть спільні та відмінні їх риси. Які типи популя-
ційних стратегій та екологічні групи є представле-
ними серед цих видів? 

Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 1, 2, 9, 14, 19, 27, 35, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 58, 65 
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Практичне заняття № 14 
 
Тема занять Оцінка видового багатства та ефектів інсуляризації 

рослинного покриву міських насаджень. 
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина, паркова зона, штучні 

водойми на річках міста, місця підтоплення житло-
вої та промислової забудови 

Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, визначники вищих судинних рос-
лин, цифрові фотокамери 

Тематичний план Складання списків видів рослин різних парків (або 
водо-болотяних комплексів) м. Харкова.  
Встановлення площ парків та ізолятів інших типів.  
Аналіз матеріалу екскурсій щодо складу рослинних 
угрупувань міста, оцінка їх подібності. 
Побудова графіку залежності “видове багатство 
флори – площа ізоляту ”. 

Контрольні  
питання 

Яка функціональна залежність проявляється у 
зв’язку між числом видів та площею острова (ізоля-
ту)? Які фактори і як впливають на цей зв’язок? 
Як знаходиться рівноважна величина видового ба-
гатства острівної фауни в моделях насичення теорії 
острівної біогеографії? 
Поясніть, чому у парку в центрі великого міста тре-
ба очікувати статистично менше видове багатство 
птахів, комах-фітофагів і ссавців, ніж у примісько-
му лісі поруч із цим самим містом? 

Форма звіту Письмовий звіт із даними польових досліджень та 
графічним матеріалом 

Джерела інформації 1, 2, 14, 19, 27, 42, 43, 46, 47, 52, 54, 58 
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Змістовий модуль 2.3. Оптимізація урбанізованого довкілля: Взає-
мозв’язок природної, техногенної і соціальної підсистем 

Практичне заняття № 15 
 
Тема занять Біологічні пошкодження в містах. 
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 
Тривалість 2 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, космічні знімки, цифрові фотока-
мери, блокноти 

Тематичний план 1. Поняття про біологічні пошкодження. Об’єкти, 
агенти та механізми біологічних пошкоджень. 

2. Ситуація біологічного пошкодження. 
3. Виявлення біологічних пошкоджень на ділянці 

території міста (вулиці, міські насадження, зов-
нішні стіни та фундаменти будинків, штучне по-
криття, об’єкти міської інфраструктури, транс-
портні засоби) 

Контрольні питання Роль рослин як агентів біологічних пошкоджень в 
містах. 
Роль грибів як агентів біологічних пошкоджень в 
містах. 
Роль птахів і ссавців як агентів біологічних пошко-
джень в містах. 

Форма звіту Відповіді на питання підсумкового тестового конт-
ролю 

Джерела інформації 3, 46 
Google Maps (//maps.google.com)  
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Практичне заняття № 16 
 
Тема занять Природоохоронні території в містах та приміських 

зонах 
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, лісопаркова зона, гідропарки міста 
Тривалість 2 год. 
Обладнання, 
 матеріали 

Карта місцевості, космічні знімки, визначники су-
динних рослин, комах, хребетних тварин, цифрові 
фотокамери, блокноти 

Тематичний план 1. Проблеми охорони живої природи в містах (на 
прикладах окремих заказників та ландшафтних 
урочищ м. Харкова) 

2. Типи природоохоронних об’єктів на території 
м. Харків 

3. Види рослин, тварин, грибів, що охороняються 
на об’єктах природно-заповідного (ПЗФ) фонду 
України в м. Харків 

Контрольні питання Поясніть, як ландшафти оточуючої місто території 
можуть впливати на процеси формування рослинного 
та тваринного населення міст. А як, в свою чергу, 
впливатиме місто на ландшафти, що його оточують, 
та їх біотичні угрупування? 
Які території відносяться до типу національних пар-
ків? Які Ви можете сформулювати критерії щодо до-
цільності організації національного (ландшафтного) 
парку, що безпосередньо межує з великим містом? 
Які типи природоохоронних територій доцільно пе-
редбачати та проектувати в містах? Від яких факто-
рів та як саме залежатиме площа та характер зону-
вання таких територій? 

Форма звіту Письмовий звіт обсягом до 4 аркушів формату А4 
Джерела інформації Екологічна мережа Харківської області /За ред. 

О. В. Клімова – Х.: НДІ екол. проблем, 2006.  
Google Maps (//maps.google.com)  
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