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Вступ 
У підготовці бакалаврів за напрямом “Екологія, охорона навколиш-

нього природного середовища та збалансоване природокористування ” в 
ХНАМГ дисципліна “Біологія міського середовища ” є унікальною, адже в 
Україні в жодному з інших вищих навчальних закладів її немає в навчаль-
них планах. Вивчення цієї дисципліни закладає природничо-наукове підґ-
рунтя щодо розуміння міських систем та управління ними для забезпечен-
ня їх сталого розвитку. Специфіка навчання за заочною формою вимагає 
від студента працювати цілковито самостійно над навчальними темами і 
задачами, бо аудиторні лекційні та практичні заняття складають незначну 
частку часу, що відводиться програмою для засвоєння матеріалу навчаль-
ної дисципліни.  

При вивченні дисципліни “Екологія міських систем ” самостійна ро-
бота студентів складається із таких компонентів, але не обмежується ви-
ключно ними: 

 опрацювання рекомендованих та власно знайдених літературних джерел 
в бібліотеках, включаючи бібліотеки на електронних носіях інформації; 

 робота із інформаційно-довідковими джерелами на Інтернет - сайтах; 
 консультації у викладача; 
 перегляд навчальних та науково-популярних мультимедійних творів; 
 виконання розрахунково-графічних робіт та індивідуальних навчаль-
них завдань; 

 відвідування музеїв, виставок, культурно-просвітницьких заходів, які 
мають відношення до теми міста та урбанізованого довкілля; 

 відвідування ботанічних садів, арборетумів, зоологічних парків, а та-
кож волонтерська робота в цих установах; 

 волонтерська робота або робота на умовах часткової зайнятості в держав-
них чи приватних установах, органах місцевого самоврядування стосовно 
планування, утримання, моніторингу, контролю, управління довкіллям; 

 екскурсії по території міста та приміській зоні з метою визначення та 
вивчення ландшафтів та їх біотичних компонентів; 

 написання доповідей, статей до наукових та науково-популярних ви-
дань, участь в наукових та практичних конференціях. 
Сумлінна та результативна самостійна робота студентів дає до 60%  

(а часто і додаткові бали) підсумкової оцінки за дисципліною. 
Дані методичні рекомендації включають тематичні плани практич-

них занять, перелік тем для самостійного опрацювання, методичні рекоме-
ндації до виконання розрахунково-графічної роботи, теми індивідуальних 
контрольних завдань, поради щодо використання інформаційних джерел.  

Матеріал організований за структурними та змістовими модулями 
відповідно до Програми навчальної дисципліни „Біологія міського середо-
вища ” (2009).  
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Практичні заняття проводяться як в аудиторії, і тоді вони мають фо-
рму семінарів, так і в польових умовах на території м. Харків, і тоді вони 
мають форму екскурсій.  

В переліку тем для самостійної роботи ключові поняття виділені жи-
рним шрифтом, а допоміжні – курсивом. 

 
Модуль 1. Урбанізоване довкілля і його біотичні компоненти 

Змістовий модуль 1.1. Екологічні фактори міського середовища 
Практичне заняття № 1 

Тема занять Географічні, біологічні та соціально-культурні  
аспекти урбанізації. 

Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 

Тривалість 1 год. 
Обладнання, 
матеріали Карта місцевості, цифрові фотокамери 

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, хімічне, 

біологічне. 
7. Комплексний ландшафтно-екологічний підхід 

щодо оптимізації міського довкілля. 

Контрольні  
питання 

Як Ви розумієте термін «урбогеосоціосистема»? 
Схарактеризуйте місце, яке посідає власно «екосис-
тема» в цій системі.  
Визначте елементи складу екосистеми міста, її зов-
нішнього середовища, структуру, та відобразіть їх у 
графічній моделі. 
Поясніть, як пов’язані між собою природний, тех-
ногенний та соціально-культурний блоки урбогео-
соціосистеми. 

Форма звіту Відповіді на питання підсумкового тестового конт-
ролю 

Джерела інформації1 10, 16, 21, 22, 23, 37, 40, 44, 48 
 

                                           
1 Тут і надалі вказані порядкові номери джерел із списку рекомендованої літератури 
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Теми самостійної роботи Джерела 
інформації 

Роль міст у системі розселення людини. Ознаки місь-
ких систем у порівнянні з поселеннями інших типів. 

9, 10, 18, 19, 21, 
22, 25, 28, 32, 33, 
34, 35, 37, 40, 44, 

45, 47, 48, 49 

Підходи щодо вивчення міст: географічний, економіч-
ний, соціологічний, інженерний, загально-екологічний, 
культурно-антропологічний. 
Міста як місця перебування людини, елементи органі-
зації географічної оболонки, біосфери. 
Абіотичні фактори в міському середовищі. Кліматичні 
фактори. Світловий режим. Температурний режим. Во-
логість повітря. Режим опадів. 
Едафічні фактори. 
Фактори водного середовища. 
Внутрішньовидові біотичні фактори: антагоністичні та 
неантагоністичні відносини. 
Міжвидові антагоністичні та неантагоністичні взаємо-
відносини. 
Безпосередній вплив людини як біологічного виду на 
інші біологічні види – комплекс антропічних факторів. 
Перетворення людиною середовища існування інших 
біологічних видів – комплекс антропогенних факторів. 
Поняття «забруднення». 
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Змістовий модуль 1.2. Урбанізовані ландшафти 
Практичне заняття № 2 

Тема занять Визначення типів природних і антропогенних 
ландшафтів. 

Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 

Тривалість 1 год. 
Обладнання, 
матеріали Карта місцевості, космічні знимки 

Тематичний план 

1. Принципи та рівні ідентифікації урбанізованих 
ландшафтів. 

2. Характеристика ділянок міста, за ландшафтними 
умовами:  

3. визначення типу місцевості;  
4. типи ландшафтних урочищ;  
5. типи землекористування;  
6. опис насаджень та штучно-природних рослин-

них угруповань, представники фауни. 

Контрольні  
питання 

Наведіть приклади формування культурних і акуль-
турних ландшафтів у міському середовищі.  
Що Ви вважаєте за доцільне зробити для перетво-
рення акультурних ландшафтів у культурні? 

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

Джерела інформації 8, 9, 22, 28, 29, 48 
Google Maps (//maps.google.com)  

 
 

Теми самостійної роботи Джерела 
інформації 

Природні та антропогенні компоненти ландшафту. 

8, 9, 22, 28, 29, 48

Виміри ландшафту. 
Ієрархія ландшафтних одиниць. 
Класифікація і типологія природних ландшафтів. 
Урбанізовані антропогенні та природно-антропогенні 
ландшафтні одиниці. 
Кадастр міських земель. 
Функціональне зонування та зонінґ-плани. 
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Змістовий модуль 1.3. Адаптації організмів і популяцій до умов урбані-
зованого середовища 

Практичне заняття № 3 

Тема занять Поведінкові адаптації тварин до умов 
урбанізованого довкілля. 

Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 

Тривалість 1 год. 
Обладнання, 
матеріали 

Комп’ютер переносний, мультимедійний проектор, 
навчальні відео-диски 

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? 
Що таке опосередковане навчання? 

Форма звіту Виступ на семінарі 
Джерела інформації 1, 4, 14, 17, 27, 38, 41, 44 

 
Практичне заняття № 4 

Тема занять 
Екологічна енергетика організмів. Розрахунки бюдже-
тів часу та енергії пойкило- та гомойотермних тварин в 
умовах урбанізованого та не урбанізованого довкілля. 

Тип занять Семінар 
Місце проведення ХНАМГ 

Тривалість 1 год. 

Обладнання, 
матеріали 

Комп’ютер переносний, мультимедійний проектор, 
навчальні відео-диски, збірка задач з екологічної 
енергетики організмів 

Тематичний план 

1. Принцип енергетичного балансу. 
2. Аллометричні залежності рівня загального обміну 

організму тварин 
3. Розрахунки бюджетів часу та енерговитрат на окре-

мі види активності тварин за літературними даними 
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Продовження табл.  

Контрольні питання 

Схарактеризуйте сутність та поясніть, в чому поля-
гає прогностична цінність принципу енергетичного 
балансу організму (за М.І. Калабуховим - Дж. 
Кенді) для аналізу умов існування популяцій орга-
нізмів в урбанізованому 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? 

Форма звіту Вирішена задача 
Джерела інформації 42, 43 

 

Теми самостійної роботи Джерела 
інформації 

Виникнення та зміни уявлень про біологічну адаптацію. 

1, 3, 4, 6, 7, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 
27, 31, 35, 36, 38, 
41, 42, 44, 45, 46, 

48, 49 

Основні механізми адаптації організмів та популяцій. 
Адаптації та стійкість. Гомеостаз та гомеорез. 
Біологічні ритми та урбанізація. 
Сезонні явища в житті рослин і тварин міст. 
Типи динаміки популяцій. Типи популяційних страте-
гій за Дж. Граймом та Л. Г. Раменським. Які популя-
ційні стратегії і в яких умовах надають видам конкуре-
нтну перевагу? 
Ізоляція та її популяційно-генетичні наслідки. Фактори 
ізоляції в урбанізованому середовищі. 
Прискорення мікроеволюційного процесу і можливість 
утворення нових видів в урбанізованому середовищі. 

 
Розрахунково-графічна робота “Адаптації виду рослин або тва-

рин до умов урбанізованого середовища (на прикладі вибраних видів 
флори і фауни м. Харкова)” 

 
Мета роботи: на підставі вивчення літературних джерел дати розгорну-

ту характеристику вибраного виду рослин або тварин щодо його адаптивного 
комплексу, який дозволяє або перешкоджає існувати в умовах середовища су-
часного міста, встановити суспільно-господарське значення цього виду. 

Викладач під час установчої сесії розподіляє види із нижче наведе-
ного списку вибраних видів рослин і тварин (Табл. 1) між студентами ви-
падковим способом. Кожний студент самостійно збирає необхідну інфор-
мацію та готує звіт за рекомендованою структурою. Ілюстрації наводяться 
в тексті як рисунки: використовувати наскрізну нумерацію, посилатися в 
тексті і позначати як Рис.  Таблиці також нумерувати наскрізне, в посилан-
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нях позначати як Табл., в заголовку – слово “Таблиця” повністю, за ним – 
номер, дефіс та назва таблиці. Обсяг роботи не має перевищувати 10 арку-
шів формату А4 із списком використаних джерел включно. Список джерел 
наводити як в цих методичних вказівках. Для полегшення роботи з напи-
сання РГР у викладача можна отримати готові електронні форми в форматі 
MS Word для занесення текстової і табличної інформації. 
 
Таблиця 1 – Список видів для виконання розрахунково-графічної роботи 

Види рослин (лат.. рос.) Види тварин (лат., рос.) 
Acer campestre (Клен полевой) Accipiter gentilis (Ястреб-тетеревятник)
Acer negundo (Клен ясенелистный) Accipiter nisus (Ястреб-перепелятник)
Acer platanoides (Клен остролистный) Alauda arvensis (Жаворонок полевой)
Acer saccharinum (Клен серебристый) Alcedo atthis (Зимородок) 
Acer tataricum (Клен татарский) Anas crecca (Чирок-свистунок) 
Actinidia kolomikta (Актинидия 
коломикта) Anas platyrhynchos (Кряква) 

Aesculus hippocastanum (Каштан  
конский обыкновенный) Apodemus sylvaticus (Мышь лесная) 

Ailanthus altissima (Айлант высочайший) Apus apus (Стриж черный) 
Alnus glutinosa (Ольха черная) Athene noctua (Сыч домовый) 
Amorpha fruticosa (Аморфа кустарни-
ковая) Aythya ferina (Нырок красноголовый)

Armeniaca vulgaris (Абрикос обыкно-
венный) Aythya fuligula (Чернеть хохлатая) 

Berberis vulgaris (Барбарис обыкно-
венный) 

Blatella germanica (Таракан германс-
кий) 

Betula pendula (Береза повислая) Bombina bombina (Жерлянка красно-
брюхая) 

Caragana arborescens (Карагана дре-
вовидная) Bombus terrestris (Шмель земляной) 

Cerasus avium (Вишня птичья (черешня)) Bombycilla garrulus (Свиристель) 
Cerasus vulgaris (Вишня обыкновенная) Bucephala clangula (Гоголь) 
Chaenomeles japonica (Хеномелес 
японская) Buteo buteo (Канюк обыкновенный) 

Chamaecyparis lawsoniana (Кипарисо-
вник Лавсона) Capreolus capreolus (Косуля) 

Corylus avellana (Лещина обыкновенная) Carduelis carduelis (Щегол) 
Cotinus coggygria (Скумпия кожевенная) Chloris chloris (Зеленушка) 
Crataegus curvisepala (Боярышник 
кривочашечковый) Circus aeruginosus (Лунь болотный) 

Crataegus pentagyna (Боярышник  
пятистолбиковый) 

Clethrionomys glareolus (Полевка  
рыжая) 
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Види рослин (лат.. рос.) Види тварин (лат., рос.) 
Crataegus ucrainica (Боярышник  
украинский) 

Coccinella septempunctata (Коровка 
семиточечная) 

Elaeagnus angustifolia (Лох узколистный) Coccothraustes coccothraustes (Дубонос)
Euonymus europaea (Бересклет 
европейский) Columba livia (Голубь сизый) 

Euonymus verrucosa (Бересклет  
бородавчатый) Corvus corax (Ворон) 

Forsythia suspensa (Форзиция  
свисающая) Corvus cornix (Ворона серая) 

Frangula alnus (Крушина ломкая) Corvus frugilegus (Грач) 
Fraxinus americana (Ясень американс-
кий) Corvus monedula (Галка) 

Fraxinus excelsior (Ясень высокий) Cygnus olor (Лебедь-шипун) 
Fraxinus lanceolata (Ясень зеленый) Delichon urbica (Ласточка городская)

Ginkgo biloba (Гинкго двулопастное) Dendrocopos major (Дятел большой 
пестрый) 

Gleditsia triacanthos (Гледичия трех-
колючковая) 

Dendrocopos syriacus (Дятел  
сирийский) 

Grossularia reclinata (Крыжовник отк-
лоненный) Dryomys nitedula (Соня лесная) 

Hippophae rhamnoides (Облепиха 
крушиновидная) Egretta alba (Цапля большая белая) 

Juglans mandshurica (Орех маньчжур-
ский) 

Emberiza citrinella (Овсянка обыкно-
венная) 

Juglans regia (Орех грецкий) Erinaceus europaeus (Еж обыкновенный)
Juniperus communis (Можжевельник 
обыкновенный) Erithacus rubecula (Зарянка) 

Juniperus sabina (Можжевельник ка-
зацкий) 

Falco tinnunculus (Пустельга обыкно-
венная) 

Larix decidua (Лиственница европейская)Fringilla coelebs (Зяблик) 
Larix sibirica (Лиственница сибирская) Fulica atra (Лысуха) 
Ligustrum vulgare (Бирючина обык-
новенная) Galerida cristata (Жаворонок хохлатый)

Lonicera tatarica (Жимолость татарс-
кая) Gallinula chloropus (Камышница) 

Lycium barbatum (Лициум (дереза) 
обыкновенный) Garrulus glandarius (Сойка) 

Malus domestica (Яблоня домашняя) Helix pomatia (Улитка виноградная) 
Malus prunifolia (Яблоня сливолист-
ная (китайская)) Hirundo rustica (Ласточка деревенская) 

Malus sylvestris (Яблоня лесная) Jynx torquilla (Вертишейка) 
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Види рослин (лат.. рос.) Види тварин (лат., рос.) 
Morus alba (Шелковица (тут) белая) Lacerta agilis (Ящерица прыткая) 
Padus avium (Черемуха обыкновенная) Larus canus (Чайка сизая) 
Parthenocissus quinquefolia (Дикий 
виноград пятилисточковый) Larus ridibundus (Чайка озерная) 

Philadelphus coronarius (Чубушник 
венечный) Lepus europaeus (Заяц обыкновенный) 

Picea abies (Ель обыкновенная) Luscinia luscinia (Соловей восточный)
Picea pungens (Ель колючая) Lymantria dispar (Шелкопряд непарный)
Pinus sylvestris (Сосна обыкновенная) Martes foina (Куница каменная) 
Platicladus (Biota) orientalis (Биота 
(плосковеточник) восточная) Motacilla alba (Трясогузка белая) 

Populus alba (Тополь белый) Mus musculus (Мышь домовая) 
Populus balsamifera (Тополь бальза-
мический) Musca domestica (Муха домашняя) 

Populus deltoides (Тополь канадский) Muscicapa striata (Мухоловка серая) 
Populus italica (Тополь пирамидальный)Mustela erminea (Горностай) 
Populus laurifolia (Тополь лавролистный) Mustela nivalis (Ласка) 
Populus nigra (Тополь черный) Natrix natrix (Уж обыкновенный) 
Populus suaveolens (Тополь душистый) Nyctalus noctula (Вечерница рыжая) 
Populus tremula (Тополь дрожащий 
(осина)) Ondatra zibeticus (Ондатра) 

Prunus divaricata (Слива растопырен-
ная (алыча)) Operophthera brumata (Пяденица зимняя)

Prunus domestica (Слива домашняя) Parus caeruleus (Лазоревка) 
Prunus spinosa (Слива колючая (терен)) Parus major (Синица большая) 
Pyrus communis (Груша обыкновенная) Passer domesticus (Воробей домовый)
Quercus borealis (rubra) (Дуб красный)Passer montanus (Воробей полевой) 
Quercus robur (Дуб черешчатый) Pelobates fuscus (Чесночница) 
Rhamnus cathartica (Жостер слабительный) Perdix perdix (Куропатка серая) 

Ribes aureum (Смородина золотистая) Phoenicurus ochruros (Горихвостка-
чернушка) 

Ribes nigrum (Смородина черная) Phylloscopus collybita (Пеночка-
теньковка) 

Ribes rubrum (Смородина красная) Pica pica (Сорока) 
Robinia pseudoacacia (Робиния лож-
ноакациевая) Podiceps cristatus (Поганка большая) 

Rubus caesius (Ежевика сизая) Rana ridibunda (Лягушка озерная) 
Rubus idaeus (Малина обыкновенная) Rattus norvegicus (Крыса серая) 
Salix alba (Ива белая) Remiz pendulinus (Ремез обыкновенный) 

Salix fragilis (Ива ломкая) Riparia riparia (Ласточка-
береговушка) 
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Види рослин (лат.. рос.) Види тварин (лат., рос.) 
Salix pentandra (Ива пятитычинковая) Sciurus vulgaris (Белка обыкновенная)
Salix rosmarinifolia (Ива розмарино-
листная) 

Sitta europaea (Поползень обыкно-
венный) 

Salix viminalis (Ива корзиночная) Sorex araneus (Бурозубка обыкновенная)
Sambucus nigra (Бузина черная) Spalax spalax (Слепыш обыкновенный)
Sambucus racemosa (Бузина кистеви-
дная (красная)) Spinus spinus (Чиж) 

Sorbus aucuparia (Рябина обыкновенная) Streptopelia decaocoto (Горлица коль-
чатая) 

Sorbus intermedia (Рябина шведская) Strix aluco (Неясыть серая) 
Spyraea japonica (Таволга (спирея) 
японская) Sturnus vulgaris (Скворец обыкновенный)

Spyraea media (Таволга (спирея) сре-
дняя) Sus scrofa (Дикая свинья (кабан)) 

Swida alba (Свидина белая) Sylvia curruca (Славка-завирушка) 
Swida sanguinea (Свидина кроваво-
красная) 

Tachybaptes (Podiceps) ruficollis (По-
ганка малая) 

Symphoricarpus rivularis (Снежнояго-
дник приречный) Talpa talpa (Крот обыкновенный) 

Syringa vulgaris (Сирень обыкновенная) Turdus merula (Дрозд черный) 
Thuja occidentalis (Туя западная) Turdus philomelos (Дрозд певчий) 
Tilia platyphyllos (Липа широколистная)Turdus pilaris (Дрозд-рябинник) 
Ulmus carpinifolia (Вяз граболистный)Vanellus vanellus (Чибис) 
Ulmus laevis (Вяз голый) Vespertilio serotinus (Кажан поздний)
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Рекомендована структура розрахунково-графічної роботи. 
Для видів рослин: 

Назва виду рослин (латинська, українська, російська) 
 

1. Систематичне положення 
2. Біоморфа 
3. Життєва форма (за К. Раункієром) 
4. Первинний ареал (додати карту) 
5. Вторинний ареал, місце м. Харкова у вторинному ареалі (додати карту) 
6. Особливості сезонного розвитку 

6.1. Тип сезонного розвитку 
6.2. Початок і тривалість вегетації (додати результати розрахунків) 
6.3. Тип розгалуження пагонів 
6.4. Розміри рослини 
6.5. Тривалість життя 

7. Особливості розмноження 
7.1. Вегетативне розмноження 
7.2. Статеве розмноження (додати схеми та результати розрахунків) 

8. Відношення виду до основних факторів середовища 
8.1. Вимоги до ґрунту (субстрату зростання) 
8.2. Умови освітлення 
8.3. Температурний режим та його значення на різних стадіях життєвого 

циклу (навести результати розрахунків та графіки) 
8.4. Вологість повітря та режим опадів 
8.5. Відношення до газо-аерозольних забруднювачів повітря 
8.6. Аллелопатичні взаємодії з іншими видами 
8.7. Основні фітофаги 
8.8. Стійкість до пошкоджуючих антропічних впливів 

9. Значення виду в житті людини (харчові, технічні, лікарські, естетичні 
властивості, міфологія) 

10. Роль виду як агента біологічних пошкоджень в міському середовищі 
11. Висновки 
12. Список джерел 
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Для видів тварин: 
Назва виду тварин (латинська, українська, російська) 

 
1. Систематичне положення 
2. Життєва форма 
3. Екологічна група 
4. Первинний ареал (додати карту) 
5. Вторинний ареал, місце м. Харкова у вторинному ареалі (додати карту) 
6. Життєвий цикл, зріст й розвиток 

6.1. Тип розвитку 
6.2. Етапи розвитку 
6.3. Фактори смертності на різних стадіях життєвого циклу 
6.4. Розміри 
6.5. Тривалість життя 

7. Особливості розмноження 
7.1. Терміни розмноження в різних частинах вторинного ареалу (додати 

схеми та результати розрахунків) 
7.2. Особливості розмноження та пов’язаної з ним поведінки 

8. Нормальні та екстремальні умови існування 
8.1. Місця перебування (біотопи) виду 
8.2. Кліматичні умови існування виду 
8.3. Поведінкові та фізіологічні реакції на сезонні зміни климату (навес-

ти схеми та графіки) 
8.4. Живлення 
8.5. Взаємодія з іншими видами 
8.6. Стійкість до пошкоджуючих антропогенних впливів поведінкові  

реакції виду на нові елементи середовища існування антропогенного 
походження 

9. Значення виду в житті людини (харчові, технічні, лікарські, естетичні 
властивості, міфологія) 

10. Роль виду як агента біологічних пошкоджень в міському середовищі 
11. Санітарно-епідеміологічна роль виду в міському середовищі 
12. Висновки 
13. Список джерел 
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Зразок титульного аркушу розрахунково-графічної роботи 
 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Харківська національна академія міського господарства 

Факультет заочного навчання 
 
 
 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА 
 

з дисципліни ” Біологія міського середовища ” 
 

за темою 
 

«Адаптації виду рослин (тварин) до умов урбанізованого середовища» 
 

Назва виду 
 
 

 
 

Виконавець: Прізвище І. Б. 
Академічна група (шифр) 

Інструктор: Вергелес Ю. І., ст. викл. каф. ІЕМ 
ХНАМГ 

Дата видачі завдання: дд.мм.рррр Дата прийняття роботи: дд.мм.рррр 
  

Кількість балів:  
Оцінка:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків – ХНАМГ – рік 
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Модуль 2. Загальнобіологічні аспекти оптимізації урбанізованого довкілля 
Змістовий модуль 2.1. Урбанізовані флора та фауна 

Практичне заняття № 5 

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 2, 3, 13, 16, 22, 30, 40, 44, 45, 48 

 
 

Теми самостійної роботи Джерела 
інформації 

Флора, фауна, рослинність, тваринне населення: визна-
чення основних понять. 

2, 3, 13, 16, 22, 
30, 40, 44, 45, 48 

Ареал. Типи ареалів. 
Способи розповсюдження організмів. 
Інтродукція та акліматизація. 
Адвентивні види. 
Види і роль наукових колекцій в дослідженні регіона-
льних флористичних та фауністичних комплексів. 
Методи оцінки різноманіття біотопів та ландшафтів в містах. 
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Змістовий модуль 2.2. Прикладні аспекти біології міського середовища 
Практичне заняття № 6 

Тема занять Біологічні пошкодження в містах. 
Тип занять Екскурсія 

Місце проведення м. Харків, центральна частина 
Тривалість 1 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 5, 48,  
Google Maps (//maps.google.com)  
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Практичне заняття № 7 
Тема занять Комплексні зелені зони міст.  
Тип занять Екскурсія 
Місце проведення м. Харків, центральна частина 
Тривалість 1 год. 
Обладнання,  
матеріали 

Карта місцевості, космічні знімки, цифрові фотока-
мери, планшети із формами для реєстрації даних 
вимірювань 

Тематичний план 1. Типи міських насаджень 
2. Видовий склад насаджень 
3. Визначення умов зростання дерев в насадженнях 
4. Визначення поточного санітарного стану окре-

мих дерев та насаджень в цілому. 
5. Види пошкоджень дерев і чагарників у насадженнях. 

Контрольні питання Які типи деревно-чагарникових насаджень предста-
влені у Вашому місті (районі міста)? Які з них ма-
ють цілковито штучне походження?  
Які екологічні закони та правила треба враховувати 
при догляді за насадженнями? 

Форма звіту Заповнені форми реєстрації даних 
Джерела інформації 11, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 46, 48 

Google Maps (//maps.google.com)  
 

Теми самостійної роботи Джерела 
інформації 

Фітомеліоративні властивості видів дерев, чагарників і 
трав в умовах урбанізованого довкілля. 

2, 3, 4, 5, 11, 14, 
15, 16, 17, 22, 23, 
24, 26, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 40, 
43, 44, 45, 46, 48, 

49 

Роль інтродукованих та місцевих видів рослин у ство-
ренні комфортних для людини мезо- і мікрокліматич-
них умов, зменшенні рівня хімічного забруднення ат-
мосфери в містах. 
Інвентаризація, визначення поточного стану насаджень і 
планування заходів щодо реконструкції існуючих насаджень.
Створення насаджень для зменшення рівня шуму в містах. 
Збудники і переносники захворювань людини в містах. 
Епідемії та чинники їх розповсюдження. 
Комбіновані методи контролю популяцій тварин - 
переносників збудників захворювань людини. 
Алергія та алергени в урбанізованому середовищі. 
Біологічні пошкодження в містах. 
Управління поведінкою тварин в містах. 
Природоохоронні території в містах. 
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Контрольна робота   “Прикладні аспекти біології міського середовища 
і загально біологічні аспекти оптимізації урбанізованого довкілля ” 

 
Мета роботи: навчитися аналізувати та пропонувати заходи щодо 

вирішення різноманітних проблем управління урбогеосоціосистемою, 
пов’язаних з біотичними компонентами урбанізованого довкілля для за-
безпечення сталого розвитку міст. 

Теми контрольної роботи студенти обирають із переліку тем самостійної 
роботи до змістових модулів 2.1 і 2.2. Обсяг роботи – до 10 аркушів форма-
ту А4 з титульним аркушем, змістом та списком літератури включно. 
 Виконання – за рахунок годин самостійної роботи під час вивчення 
матеріалів відповідних змістових модулів.  
 Виконана робота надається викладачеві для перевірки напередодні 
екзаменаційно-залікової сесії у 3-му семестру. 
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