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1. ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Загальні показники 

Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

 0514 Біотехнологія  

 0505 «Машинобудування  

  та матеріалообробка»  
(шифр і назва) 

Назва дисципліни,  

до якої належить 

кредитний модуль 
 Основи сталого розвитку  
 суспільства  

 

Форма навчання 
 денна   

(денна / заочна) 

Напрям підготовки 
 6.050503 Машинобудування 
 та 6.051401 Біотехнологія  

(шифр і назва) 

Кількість  

кредитів ECTS  
 2  

Статус кредитного модуля 
 нормативні навчальні  

 дисципліни  
(нормативний  

або за вибором ВНЗ/студентів) 
Спеціальність 

 8.05050314 Обладнання  
  фармацевтичних та  
  біотехнологічних  
 виробництв,   
 8.05140101 Промислова  
  біотехнологія і   
 8.05140105 Екологічна   
 біотехнологія та   
 біоенергетика   

(шифр і назва) 

Кількість  

розділів  
 4  

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 
 цикл професійної та  
  практичної підготовки  

Спеціалізація 
 усіх спеціалізацій  

(назва) 

Індивідуальне завдання  
 реферат  

(вид) 

Рік підготовки  2  

Семестр  3  

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

 магістр  

Загальна кількість годин 
 60  

Лекції 
 28 год. 

 
Практичні (семінарські) 

 8 год. 
 

Лабораторні 
(комп’ютерний практикум) 

  год. 
 

Тижневих годин: 
аудиторних –  

 2  
СРС –  

 2  
 

Самостійна робота 
 24 год., 

у тому числі на виконання 
індивідуального завдання 

 8 год. 
 

Вид та форма 
семестрового контролю 

 залік  
(екзамен / залік / диф. залік; 

усний / письмовий / тестування тощо) 
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Кредитний модуль належить до числа новітніх освітніх курсів і припускає 

міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людини й 

навколишнього природного середовища з погляду принципів сталого розвитку. Кредитний 

модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки. Кредитний модуль «Основи 

сталого розвитку суспільства» входить до структурно-логічної схеми програми підготування 

зі спеціальностей та повинен забезпечувати орієнтованість магістерських дисертаційних 

досліджень у напрямку зеленої економіки та сталого розвитку в цілому. Вивчення 

кредитного модуля спирається на знання, отримані в програмі попередніх років навчання 

(бакалаврат) в НТУУ «КПІ», зокрема в таких курсах як «Культурологія», «Філософія», 

«Соціологія», «Економічна теорія», «Екологія» і «Політологія», базується на знанні 

студентами основних понять хімії, фізики, математики. Кредитний модуль тісно пов’язаний з 

кредитним модулем «Наукові дослідження з вибраної теми магістерської дисертації» 

оскільки спрямований на вироблення навичок системного підходу до вивчення й вирішення 

завдань сталого розвитку, а також здатності правильно оцінювати локальні й віддалені 

наслідки ухвалених рішень щодо прямих і опосередкованих впливів діяльності людини на 

навколишнє природне середовище. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ  
 
2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

– до системного мислення з позицій збереження і відновлення життєпідтримувальних 
систем задля прогресивного і сталого розвитку суспільства та розуміння і застосування 
принципів сталого розвитку в наукових дослідженнях, професійній і соціальній 
(виробничій і побутовій) діяльності; 

– до орієнтування і розуміння базових принципів, методів і підходів сталого розвитку, 
ключових документів і стандартів екологічного керування і урядування та 
використання методів і методик оцінювання (з точки зору сталості) об’єктів, 
створюваних проектів та обґрунтування рішень в професійній діяльності; 

– до використання отриманих знань і навичок для вдосконалення екологічної політики 
підприємства (організації) та структури системи керування на основі принципів 
екологізування й до участі у впроваджуванні принципів сталого розвитку згідно 
діючого законодавства та національних і міжнародних екологічних стандартів; 

– до орієнтування у моделях і системах оцінювання процесів сталого розвитку та 
використовування показників сталості для моніторингу й аналізування об’єктів, а 
отриманих знань і навичок, загалом, для виявлення та використання резервів 
підвищення еко-ефективності процесів виробництв на основі розуміння різнорівневих 
взаємозв’язки і взаємовпливу компонентів системи «Людина – Природа». 
Таким чином, метою кредитного модуля «Основи сталого розвитку суспільства» є 

підвищення рівня фундаментальних та прикладних знань і досвіду в оперуванні основними 
поняттями, принципами, підходами, інструментами у сфері сталого розвитку для правильного 
сприйняття руху технічного прогресу та забезпечення безпечних умов існування людства в 
майбутньому.  

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння 

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 
знання (в результаті засвоєння кредитного модуля студент повинен знати): 

– основні положення концепції сталого розвитку; 

– основні принципи побудування безпечного існування людства з урахуванням 

економічних, соціальних та екологічних аспектів; 

– основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку людства; 
уміння (використовуючи вказані вище знання студент повинен вміти): 

– проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку; 

– користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку; 
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– орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, екологічної, економічної, 

та соціальної безпеки людини. 
досвід (в результаті засвоєння кредитного модуля студент повинен бути ознайомлений з): 

– основними поняттями, принципами і підходами сталого розвитку у глобалізованому світі; 

– ключовими документами світової спільноти зі сталого розвитку і збереження довкілля; 

– проблемами України на шляху до сталого розвитку;  

– методами моніторингу та метриками оцінювання різномасштабних процесів сталого 

розвитку; 

– інструментами зеленої економіки та принципами низькокарбонового розвитку; 

– основами сталого керування природними ресурсами. 
 

3. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Навчальний матеріал розподілено на чотири розділи та чотирнадцять тем в межах цих 

розділів, а саме: 
 

Назви розділів, тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 
(комп’ютерний 

практикум) 
СРС 

Розділ 1. Сталий розвиток: становлення поняття, глобальні проблеми, 

документи світової спільноти 

Тема 1. 
Передісторія й основні поняття 

сталого розвитку 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 2. 
Проблеми глобалізації та сталого 

розвитку 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 3. 

Основні документи світового 

співтовариства зі сталого 

розвитку 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 4. 
Проблеми сталого розвитку 

України 
5,5 2 2 — 1,5 

Разом за розділом 1 13 8 2  3 

Розділ 2. Кількісне оцінювання сталості розвитку суспільства 

Тема 1. 
Індикатори та індекси сталого 

розвитку 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 2. 
Система глобальних вимірів 

сталого розвитку 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 3. 
Моніторинг навколишнього 

середовища 
6 2 2 — 2 

Разом за розділом 2 11 6 2  3 

Розділ 3. Сталий розвиток в технологічному вимірі 

Тема 1. 
Сталий розвиток, технологія й 

роль інженерії 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 2. 
Сталі технології та концепція 

більш чистого виробництва 
5 2 2 — 1 

Тема 3. 
Сталий розвиток, технологія та 

стандарти 
2,5 2 — — 0,5 
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Назви розділів, тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 
(комп’ютерний 

практикум) 
СРС 

Тема 4. 
Сталий розвиток, технологія та 

техногенна безпека 
2,5 2 — — 0,5 

Разом за розділом 3 12,5 8 2  2,5 

Розділ 4. Стале керування ресурсами 

Тема 1. Природний капіталізм 2,5 2 — — 0,5 

Тема 2. 
Основи теорії керування 

матеріальними ресурсами 
2,5 2 — — 0,5 

Тема 3. Моделювальні системи 2,5 2 — — 0,5 

Разом за розділом 4 7,5 6 — — 1,5 

Реферат 8 — — — 8 

ЗАЛІК 8 — 2 — 6 

Разом 60 28 8 — 24 

 

4. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Сталий розвиток: Витоки та основні поняття 
Передумови виникнення концепції і визначення поняття «сталий розвиток». 

Виміри та складові сталого розвитку. Приклади несталого розвитку (о. Пасхи). 

Раціональне суспільство: проблеми утопії й реальності (по Н.Н. Моісєєву). Сталий 

розвиток: становлення концепції. Роль людини в еволюціонуванні біосфери.  

 Література: [Згуровський, 2008, 2010; Данилов-Данильян, 2005; Мельник, 

2007; Підліснюк, 2001; Кузнецов, 2000]. 

Завдання на СРС: Ноосферне вчення та сталий розвиток. 

 Література: [Згуровський, 2008, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Яншина, 1996]. 

2 Головні зарози людству та глобалізування 

Постановка проблеми необхідності переходу до сталого розвитку на 

міжнародному рівні. Процес глобалізування та його складові. Глобалізування 

світової економіки. «Всесвітнє село». Проблеми глобалізування (за Левашовим).  

Ключові загрози людству (за звітами ВЕФ). Головні загрози, з якими людство 

зіштовхується сьогодні (за Малдером): життєпідтримувальні системи (атмосфера, 

гідросфера, літосфера, біосфера). Загрози існуванню людства (за Бостромом). 

Глобальне змінювання клімату. Виснаження озонового шару. Розповсюдження СОЗ. 

 Література: [Згуровський, 2008, 2010; Данилов-Данильян, 2005; Мельник, 

2007; Підліснюк, 2001; HDR, 2008]. 

Завдання на СРС: Соціально-економічні загрози: війни, революції, голод, стихійні 

лиха, економічні кризи. Сценарії вимирання людства; поняття омніциду. 

 Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 

2008; WDR2003; Назаретян, 1996]. 

3 Основні всесвітні зустрічі, пов’язані зі сталим розвитком, та їх результати 

Конференція ООН «Людина і довкілля» (Стокгольм, 1972). Всесвітня стратегія 

охорони природи (1980). Доповідь «Наше спільне майбутнє» (1987). Конвенція 
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№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої флори і фауни. Рамсарська 

конвенція. Боннська конвенція. Віденська конвенція і Монреальський протокол. 

Базельська конвенція. Роттердамська конвенція. Стокгольмська конвенція. 

Ріо-де-жанейрська декларація з навколишнього середовища та розвитку. План 

дій «Порядок денний на 21 ст.». РКЗК ООН, Кіотський протокол та його ринкові 

механізми. Конвенція про біологічне різноманіття і Картахенський протокол. 

Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку. Йоганнесбурзький план виконання 

рішень. Комісія ООН зі сталого розвитку. Конференція ООН з питань зміни клімату 

(Копенгаген, 2009). Конференція ООН зі сталого розвитку («Ріо+20»). 

Хартія Землі. Десятиліття освіти задля сталого розвитку ООН, 2005-2014. 

Доповіді про світовий розвиток Світового банку. Декларація тисячоліття і цілі 

Розвитку Тисячоліття як відображення нового етапу в розвитку людства. Доповіді 

про людський розвиток Програми розвитку ООН. 

 Література: [Згуровський, 2008, 2010; Данилов-Данильян, 2000, 2005; Мельник, 

2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Корочкин, 2002; Лосев, 2001]. 

Завдання на СРС: Наслідки форуму в Ріо-де-Жанейро. Екологічна угода міст. 

Мельбурнське Комюніке. ООН, Орхуська конвенція, вимоги щодо подання 

інформації. Звіт UNEP «Захист ресурсів Землі» 2004 року. Звіти Всесвітньої 

Організації Охорони Здоров’я. 

 Література: [UN SDKP, 2014; Згуровський, 2008, 2010; Мельник, 2007; 

Підліснюк, 2001; Лосев, 2001]. 

4 Україна на шляху до сталого розвитку: базис, проблеми, успіхи 
Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на 

Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки. Концепція Державної 

програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища. 

Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства в 

навколишньому природному середовищу. Стисла географічна характеристика 

України. Природно-ресурсний потенціал України. Економічна спадщина та 

екологічні наслідки. Результативність міжнародного співробітництва. Цілі розвитку 

тисячоліття в Україні. 

 Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; 20 р. Чорноб. кат., 2006; 

О'Доннелл, 2007; ЦРТ-Україна]. 

Завдання на СРС: Стан екологічної ситуації в Україні. Глобальні техногенні та 

природні надзвичайні ситуації останніх років. 

 Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; НЕПУ, 2007; О'Доннелл, 

2007]. 

5 Системи оцінювання сталого розвитку 
Індикатори та індекси сталого розвитку. Системи оцінювання сталого розвитку. 

Моделі оцінювання процесів сталого розвитку. Система індикаторів, розроблена 

Комісією ООН зі сталого розвитку (КСР ООН). Індикатори ЦРДТ. Короткий зелений 

довідник Світового банку та індикатори світового розвитку. Система комплексного 

еколого-економічного обліковування (СЕЕО). Показник «Дійсні заощадження». 

Система екологічних індикаторів Організації економічного співробітництва й 

розвитку (ОЕСР). Система індикаторів для поліпшення керування 

природокористуванням у Центральній Америці. Набір екологічних показників для 

країн східної Європи, Кавказу і Центральної Азії – СЄКЦА (Європейська економічна 

комісія, ООН). Енергетичні індикатори сталого розвитку МАГАТЕ.  

Агреговані показники сталого розвитку. Підходи до формування та методи 

розрахунку агрегованих індикаторів. Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). 

Індекс благополуччя WI 2001. Індекс живої планети LPI 2006. Біоємність та 
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№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

екологічний слід. Індекс екологічної сталості ESI 2005. Індекс екологічної 

уразливості EVI 2005. Індекс екологічної керованості EPI 2014. Індикатор «Здоров'я 

населення». Індекс реального прогресу та індекс сталого економічного добробуту. 

Український регіональний індекс екологічної сталості (URESI 2007). Індекс 

екологічної уразливості Причорномор’я і Приазов’я (BREVI 2008).  

 Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 

2008; EF; 2012 EPI]. 

Завдання на СРС: Система індикаторів КСР ООН (переглянута та доповнена, 

2007 рік) та її зв'язок з Цілями Тисячоліття, Порядком денним на 21 століття 

та Йоганнесбурзьким планом виконання рішень. Розвиток системи 

оцінювання EPI. 

 Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 

2008; 2014 EPI]. 

6 Математична модель оцінювання сталого розвитку 

Концепція сталого розвитку. Система глобальних вимірів сталого розвитку і 

кватерний підхід. Вимірювання загроз. Порівняння країн за індексом сталого 

розвитку. Порівняння регіонів України за індексом сталого розвитку. Висновки. 

 Література: [Згуровський, 2011; Згуровський, 2010]. 

Завдання на СРС: Україна в глобальних вимірах сталого розвитку: економічний 

стан, техногенне навантаження, екологічна ситуація, соціальні умови, 

демографічне питання. 

 Література: [Згуровський, 2011; Згуровський, 2010]. 

7 Моніторинг довкілля 

Концепція Державної програми проведення моніторингу навколишнього 

природного середовища. Система моніторингу. Види та рівні моніторингу. Види 

забруднення довкілля. Загальний екологічний моніторинг. Закон міста Москви про 

екологічний моніторинг у місті Москві. Моніторинг якості повітря, Канада. 

Моніторинг забруднення повітря, Сант-Луїс. Державна система моніторингу 

довкілля (ДСМД). Організація моніторингу якості атмосфери на підприємстві, 

заснована на ідеях планування експерименту. Кризовий екологічний моніторинг. 

Фоновий екологічний моніторинг. Програма ЮНЕСКО «Людина і біосфера». 

Глобальна система моніторингу навколишнього середовища GEMS. Доповіді ЮНЕП 

«Глобальна екологічна перспектива». Міжнародна геосферно-біосферна програма 

IGBR.  

 Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; Данилов-Данильян, 2000]. 

Завдання на СРС: Основні забруднювачі атмосферного повітря в Україні. Основні 

забруднювачі морських та річних вод України. 

 Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; Данилов-Данильян, 2000; 

НЕПУ, 2007]. 

8 Технологія та інженерія задля сталого розвитку  

Визначення технології, і її роль у розвитку суспільства. Принципи 

природокористування. Екологічні, економічні та соціальні принципи сталого 

розвитку. Екологічні, економічні та соціальні підходи до сталого розвитку. 

Екологічні, економічні та соціальні стратегії сталого розвитку. Системи сталого 

розвитку та політика сталого розвитку. Екологічна інженерія. Екологічні технології. 

Поводження з відходами. Зелена хімія. Промислова екологія. Еко-промислові парки. 

Виробництво і принципи сталого розвитку. Проблеми сталого розвитку суспільства 

й інженерія. Як змінювати технологічні схеми? Роль інженерної науки й практики в 

сталому розвитку суспільства. Яку роль можуть грати інженери в сталому розвитку? 

Чого можна домогтися на підприємстві, сповідаючи принципи сталого розвитку. 
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 Література: [Бобылев, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 

2008; Mulder, 2006]. 

Завдання на СРС: Новітні технології та їх відповідність принципам сталого 

розвитку. 

 Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Mulder, 

2006]. 

9 Більш чисте виробництво: Основи та провадження концепції 

Розвиток підходів до охорони навколишнього середовища. Що таке «Більш 

чисте виробництво»? Основні поняття з області охорони навколишнього середовища 

й чистого виробництва. Проект чистого виробництва. Планування та організація 

проекту «Більш чистого виробництва». Генерування варіантів. 

 Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Mulder, 

2006]. 

Завдання на СРС: Екологічний підхід: еко-дизайн; зелена хімія, контролювання 

забруднень.  

 Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Mulder, 

2006]. 

10 Екологічне стандартизування. Системи екологічного керування 
Екологічні стандарти. Оцінювання впливу на навколишнє середовище. 

Екологічне стандартизування: цикл та задачі. Екологічне сертифікування. ISO 14000. 

Екологічне аудитування (ISO 14010-14012). Екологічне маркування (ISO 14020-

14025). Екологічне керування (ISO 14031, 14032). Схема PDCA та модель 

екологічного керування на її основі у деталях.  

Підродина стандартів ISO 1404Х та оцінювання життєвого циклу. Поняття 

життєвого циклу продукції. Мислення життєвого циклу. Функціональна одиниця, 

одиничний процес і межі продукційної системи. Фази оцінювання життєвого циклу в 

деталях: .1. Визначання мети та сфери застосування. 2. Аналізування інвентаризації. 

3. Оцінювання впливу. 4. Інтерпретування. Приклади ОЖЦ та програмне 

забезпечення. 

 Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Mulder, 

2006]. 

Завдання на СРС: Впровадження сучасних стандартів в Україні. Підходи до 

інвентаризаційного аналізу: спрощена процедура, моделювання вхід/вихід, 

гібридний метод. 

 Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Mulder, 

2006]. 

11 Техногенна безпека як важливий аспект сталого розвитку 

Проблеми техногенної безпеки в Україні. Техногенні надзвичайні ситуації. 

Класифікація техногенних надзвичайних ситуацій. Ознаки надзвичайних ситуацій. 

Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Система організації 

техногенної безпеки. Керування технічною безпекою. Структурна схема 

промислової безпеки. Аналіз та керування безпекою: виробництво – навколишнє 

середовище. Загрози надзвичайних ситуацій.  

Класифікація ризиків. Математичне визначення ризику. Загальна 

характеристика ризиків. Індивідуальний та колективний ризики. Потенційний 

територіальний та соціальний ризики. Екологічний ризик. 

 Література: [Згуровський, 2010; Дорогунцов, 2002; Колодкин, 2001; Маршалл, 

1989; Горский, 2001]. 

Завдання на СРС: Техногенна безпека регіонів України. Найбільш техногенно-

небезпечні регіони. Види ризиків: суб’єктивний та об’єктивний, фінансовий та 
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нефінансовий, динамічний і статичний, чистий та спекулятивний, технічний, 

інформаційний, страховий. Ризики та загрози. 

 Література: [Биченок, 2002; О'Доннелл, 2007]. 

12 Принципи природного капіталізму 

Введення, концепція «Фактор 10» і природний капіталізм. Звичайний 

капіталізм. Капіталізм із урахуванням біологічних систем. Продуктивність ресурсів. 

Функції природного капіталу. Екологічна вартість території. Економічне регулювання 

відносин у сфері природокористування. Наслідування природи. Потоки 

обслуговування. Інвестиції в природний капітал. Глобальний екологічний фонд ПР 

ООН. Еколого-економічна безпека та інновації. Автомобільна промисловість, як 

приклад для інших галузей при реалізації принципів природного капіталізму.  

 Література: [Бобылев, 2005; Данилов-Данильян, 2005; Мельник, 2007; 

Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; Медоуз, 1994; Петров, 2002]. 

Завдання на СРС: Використання альтернативних джерел енергії. 

 Література: [Мельник, 2007; Караєва, 2008]. 

13 Стале керування ресурсами 

Економіка сталого розвитку. Основні закони та правила керування природними 

ресурсами. Природні й техногенні ресурси. Економіка використання 

невідновлюваних ресурсів (модель Грея, правило Хотеллінга, підхід Ель Серафі). 

Економіка використання відновлюваних ресурсів (основна біоекономічна модель, 

біоекономічні теореми, інструменти біоекономічної рівноваги). Стале керування 

ресурсами. «Вінок законів» Коммонера. Сучасні методології оцінювання сталого 

розвитку на базі теорії природного капіталу. Оцінки сталого керування ресурсами 

(коефіцієнт сталості). 

 Література: [Мельник, 2007; Караєва, 2008; HDR 2007/2008; Данилов-

Данильян, 2000]. 

Завдання на СРС: Відновлювані та невідновлювані природні ресурси. 

 Література: [Мельник, 2007; Караєва, 2008; HDR 2007/2008; Данилов-

Данильян, 2000]. 

14 Сценарії розвитку людства: Модель World 3 

Межі росту – перша доповідь Римському клубу. «За межами росту», за 

підсумками 15-річних дебатів про межі росту. Що таке “World 3”? Межі й 

відсутність меж. Модель World 3: два можливих сценарії. Чому відбувається вихід за 

межі й колапс? Розширення меж у моделі за допомогою технологій. Межі росту, 

через 30 років. Перехід до сталого світу. 

 Література: [Данилов-Данильян, 2005; Мельник, 2007; Лосев, 2001; Медоуз, 

1994]. 

Завдання на СРС: Глобальні проблеми людства. 

 Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 

2008; Медоуз, 1994]. 
 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 

Практичні заняття у рамках кредитного модуля не передбачено. 
 

5. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
 

В рамках вивчення кредитного модуля передбачено проведення семінарських занять у 

рамках розділів кредитного модуля. Основними завданнями циклу практичних занять є 
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поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекціях і в процесі самостійного вивчення, 

за окремими питаннями з визначених тем, а саме: 

 виявлення передумов виникнення та становлення концепції сталого розвитку, 

визначення компонентів і складових сталого розвитку, визначення компонентів 

і складових процесу глобалізування, огляд основних документів світового 

співтовариства й основних всесвітніх зустрічей зі сталого розвитку, проблем 

сталого розвитку України; 

 огляд особливостей існуючих систем оцінювання сталості розвитку суспільства та 

аналіз результатів, отриманих на основі розглядуваних систем; 

 розгляд та аналіз можливостей і особливостей застосування технічних знань і 

технологічних та інженерних здобутків сучасної науки задля досягнення сталого 

розвитку суспільства. 
 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Сталий розвиток:  

становлення поняття, глобальні проблеми, документи світової спільноти 
Основні питання для розгляду:  
(1) Економічні, екологічні та соціальні передумови виникнення концепції сталого 
розвитку. (2) Визначення поняття «сталий розвиток», його виміри й складові. 
(3) Процес глобалізації: складові й проблеми. (4) Аналіз ключових загроз людству 
(за звітами ВЕФ). (5) Саміт Землі 1992 (Ріо-де-Жанейро). (6) Саміт Землі 2002 
(Йоганнесбург). (7) Ріо+20. (8) Цілі розвитку тисячоліття у світі й в Україні. (9) 
Основні документи світового співтовариства зі сталого розвитку, зі змінювання 
клімату. (10) Потенціал і проблеми України на шляху до сталого розвитку. 

Завдання на СРС: Формування цілей сталого розвитку і Порядок денний на період 

після 2015 р. Політичний форум високого рівня зі сталого розвитку як 

інституція-замінник Комісії ООН зі сталого розвитку. 

Література: [UN SDKP, 2014; Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Згуровський, 2008; 20 р. Чорноб. кат., 2006; Данилов-Данильян, 2000, 2005; 

Кузнецов, 2000; Назаретян, 1996; О'Доннелл, 2007; ЦРТ-УКраїна]. 

2 Кількісне оцінювання сталості розвитку суспільства 
Основні питання для розгляду: (1) Системи та моделі оцінювання процесів сталого 
розвитку. (2) Система індикаторів сталого розвитку КСР ООН. (3) Система 
індикаторів Цілей розвитку тисячоліття. (4) «Зелені» макроекономічні показники. (5) 
Біоємність та екологічний слід. (6) Індекс розвитку людського потенціалу. (7) Індекс 
екологічної сталості та індекси екологічної керованості. (8) Кватерний підхід до 
оцінювання сталого розвитку в розрізі якості та безпеки життя людей. (9) Глобальна 
система моніторингу навколишнього середовища (GEMS) і міжнародна геосферно-
біосферна програма (IGBR). (10) Державна система моніторингу довкілля в Україні. 
Завдання на СРС: Переваги і недоліки агрегованих показників сталого розвитку і 

систем оцінювання сталості на основі окремих показників. 

Література: [UN SDKP, 2014; Згуровський, 2011; EF; 2008 EPI; HDR 2007/2008; 

ЦРТ-Україна]. 

3 Сталий розвиток в технологічному вимірі 
Основні питання для розгляду:  

(1) Система принципів, підходів і стратегій сталого розвитку в технологічному вимірі. 

(2) Стале поводження з відходами. (3) Еко-промислові парки. (4) Більш чисте 

виробництво. (5) Система екологічного керування. (6) Екологічне маркування. 

(7) Життєвий цикл (ЖЦ) продукційної системи: мислення ЖЦ, керування ЖЦ, 

оцінювання ЖЦ. (8) Техногенна безпека, як невід’ємна складова сталості. (9) Загальна 

характеристика техногенних ризиків. (10) Еколого-економічна безпека та інновації. 
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Завдання на СРС: Екологічне стандартизування в Україні. Екологічне маркування в 

Україні.   

Література: [Мельник, 2007; ОСР «Жива планета», 2014;Підліснюк, 2001]. 

4 Залікове заняття 

 

6. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ (КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ) 
 

Лабораторні роботи (комп’ютерний практикум) у рамках кредитного модуля не 

передбачено. 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин 

СРС 

1 

Розділ 1. Тема 1. Передісторія й основні поняття сталого розвитку 

Завдання на СРС: Ноосферне вчення та сталий розвиток. 

Література: [Згуровський, 2008, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Яншина, 1996]. 

0,5 

2 

Розділ 1. Тема 2. Проблеми глобалізації та сталого розвитку 

Завдання на СРС: Соціально-економічні загрози: війни, революції, 

голод, стихійні лиха, економічні кризи. Сценарії вимирання 

людства; поняття омніциду. 

Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Згуровський, 2008; WDR2003; Назаретян, 1996]. 

0,5 

3 

Розділ 1. Тема 3. Основні документи світового співтовариства зі 

сталого розвитку 
Завдання на СРС: Наслідки форуму в Ріо-де-Жанейро. Екологічна угода 

міст. Мельбурнське Комюніке. ООН, Орхуська конвенція, вимоги 

щодо подання інформації. Звіт UNEP «Захист ресурсів Землі» 2004 

року. Звіти Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. 

Література: [UN SDKP, 2014; Згуровський, 2008, 2010; Мельник, 2007; 

Підліснюк, 2001; Лосев, 2001]. 

0,5 

4 

Розділ 1. Тема 4. Проблеми сталого розвитку України 
Завдання на СРС: Стан екологічної ситуації в Україні. Глобальні 

техногенні та природні надзвичайні ситуації останніх років. 

Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; НЕПУ, 2007; 

О'Доннелл, 2007]. 

0,5 

5 

Розділ 2. Тема 1. Індикатори та індекси сталого розвитку 
Завдання на СРС: Система індикаторів КСР ООН (переглянута та 

доповнена, 2007 рік) та її зв'язок з Цілями Тисячоліття, Порядком 

денним на 21 століття та Йоганнесбурзьким планом виконання 

рішень. Розвиток системи оцінювання EPI. 

Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Згуровський, 2008; 2014 EPI]. 

0,5 

6 

Розділ 2. Тема 2. Система глобальних вимірів сталого розвитку 
Завдання на СРС: Україна в глобальних вимірах сталого розвитку: 

економічний стан, техногенне навантаження, екологічна ситуація, 

соціальні умови, демографічне питання. 

Література: [Згуровський, 2011; Згуровський, 2010]. 

0,5 

7 
Розділ 2. Тема 3. Моніторинг навколишнього середовища 
Завдання на СРС: Основні забруднювачі атмосферного повітря в Україні. 

Основні забруднювачі морських та річних вод України. 

0,5 
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№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин 

СРС 

Література: [Згуровський, 2010; Згуровський, 2008; Данилов-Данильян, 

2000; НЕПУ, 2007]. 

8 

Розділ 3. Тема 1. Сталий розвиток, технологія й роль інженерії 
Завдання на СРС: Новітні технології та їх відповідність принципам 

сталого розвитку. 

Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; 

Mulder, 2006]. 

0,5 

9 

Розділ 3. Тема 2. Сталі технології та концепція більш чистого 

виробництва 

Завдання на СРС: Екологічний підхід: еко-дизайн; зелена хімія, 

контролювання забруднень.  

Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; 

Mulder, 2006]. 

0,5 

10 

Розділ 3. Тема 3. Сталий розвиток, технологія та стандарти 
Завдання на СРС: Впровадження сучасних стандартів в Україні. Підходи 

до інвентаризаційного аналізу: спрощена процедура, моделювання 

вхід/вихід, гібридний метод. 

Література: [Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; Згуровський, 2008; 

Mulder, 2006]. 

0,5 

11 

Розділ 3. Тема 4. Сталий розвиток, технологія та техногенна безпека 
Завдання на СРС: Техногенна безпека регіонів України. Найбільш 

техногенно-небезпечні регіони. Види ризиків: суб’єктивний та 

об’єктивний, фінансовий та нефінансовий, динамічний і статичний, 

чистий та спекулятивний, технічний, інформаційний, страховий. 

Ризики та загрози. 

Література: [Биченок, 2002; О'Доннелл, 2007]. 

0,5 

12 
Розділ 4. Тема 1. Природний капіталізм 
Завдання на СРС: Використання альтернативних джерел енергії. 

Література: [Мельник, 2007; Караєва, 2008]. 

0,5 

13 

Розділ 4. Тема 2. Основи теорії керування матеріальними ресурсами 
Завдання на СРС: Відновлювані та невідновлювані природні ресурси. 

Література: [Мельник, 2007; Караєва, 2008; HDR 2007/2008; Данилов-

Данильян, 2000]. 

0,5 

14 

Розділ 4. Тема 3. Моделювальні системи 
Завдання на СРС: Глобальні проблеми людства. 

Література: [Згуровський, 2010; Мельник, 2007; Підліснюк, 2001; 

Згуровський, 2008; Медоуз, 1994]. 

0,5 

15 

Розділ 1. Семінарське заняття 1. Сталий розвиток:  

становлення поняття, глобальні проблеми, документи світової 

спільноти 

Завдання на СРС: Формування цілей сталого розвитку і Порядок денний 

на період після 2015 р. Політичний форум високого рівня зі сталого 

розвитку як інституція-замінник Комісії ООН зі сталого розвитку. 

Література: [UN SDKP, 2014]. 

 

4,5 

16 

Розділ 2. Семінарське заняття 2. Кількісне оцінювання сталості 

розвитку суспільства 

Завдання на СРС: Переваги і недоліки агрегованих показників сталого 

розвитку і систем оцінювання сталості на основі окремих показників. 

5 
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№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин 

СРС 

Література: [UN SDKP, 2014; Згуровський, 2011; EF; 2008 EPI; HDR 

2007/2008; ЦРТ-Україна]. 

17 

Розділ 3. Семінарське заняття 3. Сталий розвиток в технологічному 

вимірі 

Завдання на СРС: Екологічне стандартизування в Україні. Екологічне 

маркування в Україні.  

Література: [ОСР «Жива планета», 2014; Мельник, 2007; Підліснюк, 

2001]. 

5 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

В рамках вивчення кредитного модуля передбачено написання реферату на тему, 

сформульовану студентом та погоджену із викладачем, або тему, обрану студентом 

з переліку наведеного в Додатку А. 

Метою підготування реферату з кредитного модуля «Основи сталого розвитку 

суспільства» є поглиблене вивчення окремих питань курсу, відпрацювання навичок 

самостійної роботи студентів під час неаудиторної роботи (пошук та реферування 

літератури), відпрацювання навичок оформлення звітів та оцінювання отриманої інформації.  
 

9. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 
 

Проведення контрольних робіт у рамках кредитного модуля не передбачено. 
 

10. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Рейтингову систему оцінювання успішності наведено у Додатку Б. 
 

11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Вичитування лекцій планується проводити паралельно з розглядом студентами питань, 

що виносяться на самостійну роботу. Протягом читання лекцій планується застосовувати 

ілюстративний матеріал у вигляді слайдів, плакатів, електронних презентацій тощо. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
12.1. Базова 

Згуровский М.З. Основы устойчивого развития общества [Текст]: курс лекций в 2 ч. / М.З. 

Згуровский, Г.А. Статюха. – К.: НТУУ «КПИ», 2010. – Ч. 1. – 464 с. 

Сталий розвиток. Короткий термінологічний словник для магістрів усіх напрямів підготовки 

[Текст] / Уклад.: М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей. – К.: НТУУ "КПІ", 

2008. – 52 с. 

Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, виконання 

індивідуального завдання і самостійної роботи з дисципліни «Основи сталого розвитку 

суспільства» для студентів напряму підготовки 030502 «Економічна кібернетика» / 

Укл. І.М. Джигирей, 2012. – 69 с. 

12.2. Допоміжна 
20 років Чорнобильської катастрофи. Погля  д у майбутнє [Текст]: Національна доповідь 

України. – К.: Атіка, 2006. – 224 с. 

Mulder, K. Sustainable Development for engineers / K. Mulder. – Delft Un-ty of Technology, The 

Netherlands, 2006. – 288 p. 
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Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: моногр. [Текст] / Міжнар. 

рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. 

1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. Ч. 2. Україна в індикаторах 

сталого розвитку.  

Биченок, М.М. Проблеми природно-техногенної безпеки в Україні [Текст] / М.М. Биченок, 

О.М. Трофимчук. –К.: УІНСіР, 2002. – 153 с. 

Бобылев, С.Н. Глобальное изменение климата и экономическое развитие [Текст] / С.Н. 

Бобылев, И.Г. Грицевич. – М.: ЮНЕП, WWF (Россия), 2005. – 64 с. 

Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие: учебное пособие 

[Текст] / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 416 с. 

Данилов-Данильян. В.И. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из России [Текст] / 

В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев, И.Е. Рейф. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 224 с.  

Дорогунцов, С.И. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте 

парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения [Текст] 

/ С.И. Дорогунцов, А.Н. Ральчук. – К.: Наукова думка, 2002. – 200 с. 

Количественная оценка риска химических катастроф [Текст] / В.М. Колодкин, А.В. Мурин, 

А.К. Петров, В.Г. Горский; под ред. В.М. Колодкина. – Ижевск: Изд. дом “Удмуртский 

университет”, 2001. – 208 с. 

Корочкин, Е.Ф. Экология и устойчивое развитие России [Текст] / Е.Ф. Корочкин, 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации. – М.: 2002. 

Кузнецов, О.Л. Устойчивое развитие: синтез естественных и гуманитарных наук [Текст] / 

О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков. – Дубна: Международный университет 

природы, общества и человека "Дубна", 2000. – 282 с. 

Лосев, К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI 

веке [Текст] / К.С. Лосев. – М.: Космосинформ, 2001. – 400 с. 

Маршалл, В. Основные опасности химических производств [Текст] / В. Маршалл. – М.: Мир; 

пер. с англ., 1989. – 672 с. 

Медоуз, Д.Х. За пределами роста: учебное пособие [Текст] / Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. 

Рандерс. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Пангея», 1994. – 304 с. 

Назаретян, А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. (Синергетика 

исторического процесса): курс лекцій [Текст] / А.П. Назаретян. – М.: 1996. 

Научно-методические аспекты анализа аварийного риска [Текст] / В.Г. Горский, Г.А. 

Моткин, В.А. Петрунин и др. – М.: Экономика и информатика, 2001. – 320 с. 

НЕПУ: Національна екологічна політика України. Оцінка і стратегія розвитку [Текст]: 

документ підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ "Оцінка національного 

потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні" / Ф. О'Доннелл, В. 

Джарти, В. Шевчук та ін.; Програма Розвитку ООН, Глобальний Екологічний Фонд. – 

К., 2007. – 184 с. 

Петров, А.Е. Подходы к познанию Пространства и Времени в эволюции глобальной системы 

«природа-общество-человек» [Текст] / А.Е. Петров // Устойчивое развитие. Наука и 

Практика. – №1. – 2002. 

Підліснюк, В.В. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей [Текст] / В.В. 

Підліснюк. – Тлумачний посібник. – К.: Поліграф-експрес, 2001. – 28 с. 

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: учебник для студ. вузов [Текст] 

/ Л.Г. Мельник (науч. ред.), Л. Хенс (науч. ред.). – Сумы: ИТД "Университетская 

книга", 2007. – 1120 с.  

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навч. 

посіб. [Текст] / Н.В. Караєва, Р.В. Корпан, Т.А. Коцко та ін. / За заг. ред. І.В. Недіна. – 

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2008. – 384 с. 

Устойчивое развитие в меняющемся мире. Преобразование институтов, рост и качество 

жизни: Доклад о мировом развитии 2003 года [Текст] / Всемирный банк; пер. с англ. – 

М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. – 280 с. 
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Энергоэффективность и устойчивое развитие [Текст] / С.Н. Бобылев, А.А. Аверченков, С.В. 

Соловьева, П.А. Кирюшин. – М.: Институт устойчивого развития, Центр экологической 

политики России, 2010. – 148 с. 

Яншина, Ф.Т. Эволюция взглядов В.И. Вернадского на биосферу и развитие учения о 

ноосфере [Текст] / Ф.Т. Яншина. – М.: Наука, 1996. – 210 с. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

Environmental Performance Index 2014 [Electron. resource] / Yale Center for Environmental Law 

& Policy. – Access link: http://epi.yale.edu/ 

Ecological Footprint – Ecological Sustainability [Electron. resource] / Global Footprint Network. – 

Access link: http://www.footprintnetwork.org/ en/ index.php/ GFN/ 

Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided 

world [Electron. resource]. – Access link: http:// hdr.undp.org/ en/ media/ HDR_2007 2008_ 

EN_ Complete.pdf 

UN SDKP (Sustainable Development Knowledge Platform) [Electron. resource] / DSD; UN DESA. 

– Access link: http://sustainabledevelopment.un.org/  

ОСР (орган сертифікації продукції) «Жива планета» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecolabel.org.ua/ 

ЦРТ-Україна: Цілі розвитку тисячоліття в Україні [Електрон. ресурс] // Представництво 

Організації Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступy: 

http://www.ukraine2015.org.ua  

 

http://epi.yale.edu/
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Додаток А 

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ 

1) Альтернативні джерела енергії. 
2) Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище та інтенсифікація 

використання природних ресурсів, як негативні наслідки сучасного розвитку 
суспільства. 

3) Асимілювання культур в аспекті глобалізування. 
4) Більш чисте виробництво: Приклади успішної реалізації підходу. 
5) Блакитний план – індикатори сталого розвитку середземноморського регіону. 
6) Відновлювані та невідновлювані ресурси. 
7) Глобалізація і бідність. 
8) Глобалізування та розвиток освіти. 
9) Глобальне потепління і танення льодовиків. 
10) Глобальні виміри сталого розвитку. 
11) Глобальні загрози сталому розвитку суспільства. 
12) Демографічні проблеми розвитку. 
13) Десятиліття освіти задля сталого розвитку. 
14) Еко-дизайн та розробки задля довкілля. 
15) Екологічна угода міст. 
16) Екологічно чисті двигуни, як крок в напрямку сталого розвитку. 
17) Еко-промислові парки. 
18) Енергоефективність української економіки. 
19) Жива планета Земля. 
20) Забруднення повітря та водних ресурсів. 
21) Збільшення бідності та збільшення чисельності населення. 
22) Збільшення продуктивності: Фактор 4, Фактор 10, Фактор Х. 
23) Зменшення Амазонських джунглів: причини та можливі наслідки для планети. 
24) Інвентаризаційний аналіз продукційної системи. 
25) Індекс екологічної керованості. 
26) Індекс екологічної сталості. 
27) Індекс екологічної уразливості. 
28) Індекс живої планети 
29) Індекс розвитку людського потенціалу 
30) Індекс сталого економічного добробуту. 
31) Індекс сталого розвитку міста. 
32) Індекс щасливої планети 
33) Індекси сталого розвитку. 
34) Індикатори здоров’я ВООЗ. 
35) Індикатори світового розвитку Всесвітнього банку. 
36) Індикатори сталого розвитку. 
37) Інтегровані попередження і контроль забруднень. 
38) Йоганнесбурзька декларація по сталому розвитку. 
39) Йоганнесбурзький план виконання рішень: Стратегія реагування. 
40) Кіотський протокол, динаміка реалізації. 
41) Мельбурнське Комюніке. 
42) Методи масштабування, нормалізації, зважування та агрегування індексів сталого 

розвитку. 
43) Модель «Світ 3»: два можливих сценарії розвитку. 
44) Накопичення та проблеми утилізації небезпечних відходів хімічних виробництв. 
45) Напрямки розвитку методологій кількісного аналізу техногенного ризику. 
46) Наслідки форуму в Ріо-де-Жанейро. 
47) Нульові відходи. 
48) Орґуська конвенція. 
49) Оцінювання життєвого циклу: Принципи і структура. 
50) Оцінювання соціальної складової сталого розвитку. 
51) Парадигма «від джерела до джерела». 
52) Парадокси і наслідки технологічної революції. 
53) Підвищене екологічне навантаження промислових регіонів України. 
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54) План дій «Порядок денний на 21 століття». 
55) Показник «Дійсні заощадження» 
56) Показник «Екологічний слід» та біоємність. 
57) Показники людського добробуту: голод, дитяча смертність, експлуатація дитячої 

праці, тривалість життя та індекс людського розвитку. 
58) Політика сталого розвитку: проблеми реалізації в Україні. 
59) Порядок денний на 21 століття. 
60) Призначення моделі «Світ 3» та її структура. 
61) Проблема ризику вимирання людства. 
62) Проблеми утилізації та переробки побутових відходів. 
63) Промислова екологія і сталий розвиток. 
64) Профілі держав у відповідності сталому розвитку. 
65) Реалізація ISO 14000 в Україні. 
66) Рекомендації ведення лісового господарства згідно принципів сталого розвитку. 
67) Рециркулювання, повторне використання і відновлення ресурсів. 
68) Родина стандартів ISO 14000. 
69) Роль міжнародних інститутів у досягненні сталого розвитку. 
70) Руйнування озонового шару. «Озонова діра». 
71) Світове промислове зростання. 
72) Система еколого-економічного обліку. 
73) Система індикаторів КСР ООН (2007 р.). 
74) Система підтримки промисловості «Відповідальна турбота». 
75) Сільськогосподарська та промислова революції. 
76) Соціальні індикатори ОЕСР. 
77) Соціальні та політичні чинники сталого розвитку. 
78) Споживчі продукти як джерела забруднення довкілля. 
79) Стале виробництво. 
80) Сталий розвиток в Україні: проблеми та можливості. 
81) Сталий розвиток і використання енергії 
82) Сталий розвиток і глобалізація.  
83) Сталий розвиток міста. 
84) Сталий розвиток регіонів України. 
85) Стан об’єкту «Укриття» та проблеми утилізації та захоронення радіоактивних відходів. 
86) Стандарти керування якістю навколишнього середовища. 
87) Стихійні лиха як надзвичайні ситуації природного характеру. 
88) Сукупність показників сталого розвитку, розроблених для країн СЄКЦА. 
89) Сутність, причини і шляхи подолання сучасної екологічної кризи. 
90) Сучасний стан та проблеми хімічної промисловості України. 
91) Сучасні тенденції розвитку держав на шляху до сталого розвитку. 
92) Схема екологічного менеджменту та аудиту. 
93) Техногенні надзвичайні ситуації. 
94) Транспорт в Україні: бачення сьогодні і в майбутньому. 
95) Хартія Землі – декларація побудови глобального суспільства. 
96) Цілі розвитку тисячоліття в Україні  
97) Цілі розвитку тисячоліття. 
98) Чотири аспекти сталого розвитку: зміна клімату, здоров’я і навколишнє середовище, 

біорізноманіття та управління природними ресурсами. 
99) Чотири закони екології Баррі Коммонера. 
100) Що зроблено в Україні для впровадження концепції сталого розвитку. 
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Додаток Б 

ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінки успішності  студентів 

з кредитного модуля Основи сталого розвитку суспільства __________________  
(код та назва) 

для спеціальностей  

 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв,   

 8.05140101 Промислова біотехнологія,  

 8.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика  
 (шифр та назва) 

факультету біотехнології і біотехніки ____________________________________  

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного 

модуля згідно з робочим навчальним планом. 

С
ем

ес
тр

 Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

кредити акад. год. 

Л
ек

ц
. 

С
ем

. 

за
н

я
тт

я 

Л
аб

. 
р
аб

. 
 

СРС + 

залік 
МКР 

Рефе-

рат 

Семестр 

атест. 

3 2 60 28 8 — 24 — 1 Залік 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

1) активну участь у роботі трьох семінарських занять; 

2) один реферат. 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання 

1. Семінарське заняття 

Ваговий бал – rсз = 26: 
 «відмінно», творче розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом – 26-24 бали; 

 «добре», глибоке розкриття одного з питань дискусії – 23-20 балів; 

 «задовільно», активна участь у роботі семінару – 19-16 балів; 

 відсутність на семінарі без поважної причини – (–2) бали. 

Одному або двом кращим студентам на кожному семінарському занятті може бути додано 

1-2 заохочувальних бали. 

2. Реферативна робота 

Ваговий бал – rреф = 22: 
 «відмінно», творчий підхід до розкриття проблеми, оформлено якісно з дотриманням 

вимог нормативних документів – 22-21 бал; 

 «добре», глибоке розкриття проблеми, відображено власну позицію, оформлено якісно 

(допустимо з незначними помилками у дотриманні вимог діючих нормативів) – 20-17 

балів; 

 «задовільно», обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками, оформлено 

якісно, є помилки у дотриманні вимог нормативних документів – 16-13 балів; 

 «незадовільно», тему не розкрито, оформлено неякісно, є чисельні помилки – реферат 

не зараховано, 0 балів. 

За кожний тиждень запізнення з подання реферату від встановленого терміну оцінка 

знижується на один бал, але не більше ніж на п’ять балів.  

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний» студент має набрати 26 

балів. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний 

рейтинг не менше 13 балів. За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний» студент має 

набрати 52 бали. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його 

поточний рейтинг не менше 26 балів. 
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Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  

R = rреф + 3  rсз = 22 + 3  26 = 100 балів. 

Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є позитивна 

оцінка з реферату. Для отримання заліку з кредитного модуля «автоматом» (табл. 1) потрібно 

мати рейтинг не менше 60 балів, а також зарахований реферат (більше 13 балів). 

Таблиця 1. Рейтингові оцінки в ECTS та традиційні оцінки у разі отримання заліку 

з кредитного модуля «автоматом» 

Бали R = rреф + 3  rсз ECTS оцінка Залікова оцінка 

95  100 A 

Зараховано 

85  94 B 

75  84 C 

65  74 D 

60  64 E 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче 

підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів за 

реферат (rреф) додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. 

Завдання контрольної роботи складається з трьох питань різних розділів робочої програми з 

переліку, що наданий у методичних рекомендацій до засвоєння кредитного модуля. 

Додаткове питання з тем семінарських занять отримують студенти, які не брали участі у 

роботі певного семінару. Незадовільна відповідь з додаткового питання знижує загальну 

оцінку на 4 бали. Кожне питання контрольної роботи (r1, r2, r3)оцінюється у 26 балів 

відповідно до системи оцінювання: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 26-24 бали; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні 

неточності) – 23-20 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) 

– 19-16 балів; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 

Сума балів за кожне з трьох запитань контрольної роботи та реферат 

переводиться до залікової оцінки згідно з табл. 2: 

Таблиця 2. Рейтингові оцінки в ECTS та традиційні оцінки у разі виконання залікової 

контрольної роботи 

Бали 

Бали R = rреф + r1 + r2 + r3 
ECTS оцінка Залікова оцінка 

95  100 A 

Зараховано 

85  94 B 

75  84 C 

65  74 D 

60  64 E 

Менше 60 Fx Не зараховано 

Реферат не зараховано F Не допущено 
 

Склала: ст. викл., к.т.н. Комариста Б.М.   
(посада викладача, прізвище та ініціали, підпис) 

Ухвалено на засіданні кафедри кібернетики ХТП 

Протокол № __ від «__» __________ 20__ р. 

В.о. зав. кафедри _________ /Бойко Т.В./ 


