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Оцінювання
семінарських занять

1.Усної доповіді на семінарському занятті та

підготовка презентації за темою доповіді.

2.Оформлення паперового варіанту доповіді.

3.Відповідність змісту доповіді обраній темі,

актуальність викладеного матеріалу, кількість

опрацьованих джерел і т. ін.

26 * 3 = 78 балів 
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Умови допуску до заліку

 Здача реферату на позитивну оцінку 

(не менше 10 балів);

 Здійснення доповіді на семінарському занятті на 

позитивну оцінку (не менше 25 балів);

 Представлення матеріалів доповіді на семінарському 

занятті на позитивну оцінку (не менше 25 балів);

 Наявність конспекту лекцій.
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Реферат
 пропонується  135 тем рефератів;

 теми рефератів повинні повторюватися  межах одного 
потоку не більше 1 разу;

 ваговий бал реферату – 22
(11 - розкриття теми та 11 - оформлення);

 реферат виконується на основі не менш як п'яти джерел;

 якщо встановлено, що студент подав на перевірку 
реферат, виконаний не самостійно, зокрема взятий з 
мережі Internet, то за якість розкриття теми виставляється 
0 (нуль) балів.

Термін здачі реферату - до 1 грудня. Після зазначеної

дати будуть нараховуватись штрафні бали згідно з

рейтинговою системою оцінювання.
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Реферат
 оформлюється згідно ДСТУ 3008-95;

 обов’язкові компоненти реферату: 
титульний аркуш, 
зміст, 
структурована основна частина,
висновок 
список джерел;

 на листах А4 з одного боку (від 30 стор.);

 шрифт 14 птс; 

 відступи від країв:  зверху, знизу - 15 мм, 
зліва – 25 мм, 
справа – 10 мм;

 заголовки структурних частин розділів великими літерами 
посередині рядка;

 основний текст вирівнюється по ширині; 

 обов’язкове посилання на літературні джерела у тексті.
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Базовий підручник лекційного 

курсу

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.

Мова видання - російська.

Переглянути зміст: 
http://kxtp.kpi.ua/common/osrs.pdf

http://kxtp.kpi.ua/common/osrs.pdf


Лекція 1

Передумови становлення 
та сутність поняття сталого 

розвитку

Основи сталого 
розвитку 

суспільства 

Загальні питання 
сталого розвитку
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«Чи вдасться нам сприяти руху народів у напрямі сталого

розвитку?

Це привело б до зміни суспільства, яку можна порівняти по

масштабах лише з перемінами, що настали в результаті двох

інших подій: аграрної революції в епоху пізнього неоліту і

промислової революції двох останніх століть.

Ці революції були поступовими, спонтанними і у більшості своїй

несвідомими. Нова революція має бути повністю усвідомленою,

такою, що базується на найбільш високому, максимально

можливому рівні наукового передбачення.

Якщо ми дійсно досягнемо успіху в цьому починанні, це стане

абсолютно унікальним явищем в історії людства»

Вільям Д. Рукелшос, колишній директор Агентства

охорони навколишнього середовища США та член

Всесвітньої комісії з навколишнього середовища і

розвитку, писав:
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«Сталий розвиток - це такий розвиток суспільства, за

якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має

ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь

задовольнити свої потреби».

(Із доповіді «Наше спільне майбутнє», підготовленої

Комісією Гру Харлем Брундланд)
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«Несталий 
розвиток»

Що таке 
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Острів Святого Матвія – острів в

південній частині Берінгової

протоки. Розташований в 310 -

330 кілометрах на південь,

південний захід від Острова

Святого Лаврентія.

Адміністративно є частиною штату

Аляска, площа - 357 кв. км.

Не заселений.

Виявлений навесні 1749 р.

експедицією Івана Бахова і

Микити Шалаурова.
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Острів Пасхи 
Відкритий Нідерландським 
адміралом Якобом Роджевіном
в 1722 році
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Коли Роджевін і його команда обстежували

острів, вони виявили групу людей, приблизно

3000 чоловік, що жили в хатинах і були

вдягнені в ганчір'я. Рождевін побачив великі

статуї (звані Моаї) і був ними заінтригований.

Статуї були розміщені групами на платформах

(Аху) біля берегової лінії з оберненими на

острів обличчями. У деяких їх них були кам'яні

капелюхи.

Найбільша встановлена  статуя важила 

приблизно 82 тони і була заввишки 9,8 м. 

Статуї висікали в каменоломні, що 

розташована  в середині острова, в 14 км 

від берегової лінії.

Острів Пасхи 
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Острів Пасхи

Сучасні теорії щодо Острова Пасхи

стверджують, що його жителі прибули з

Полінезії між 400 і 800 роками нашої ери.

Надвеликі ресурси острова і моря стали

основою розвитку багатої культури.

Населення острова досягло максимального

рівня приблизно 7 000 чоловік в XVI столітті.

Оскільки Полінезійська соціальна система

базувалася на клановості, як домінантній

одиниці, кланове життя було, ймовірно,

головною соціальною системою Острова

Пасхи.

Моаї були, ймовірно, релігійними символами і

відображали статус клану, якому належали.
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Проте дві речі безперечні:

 створення статуй вимагає великої праці;

оскільки більшість їх датована між 1400 і 1600

роками, суспільство Острова Пасхи того часу

мало бути процвітаючим і добре

організованим;

 методи транспортування вимагають

використання дерева, інакше транспортування

дуже ризиковане для статуй і непристосоване

для нерівної території острова

На острові були виявлені тільки два Чилійських винних 

пальмових дерева: вони росли в каньйоні і до них неможливо 

було підібратися. Проте, археологи довели, що раніше острів був 

увесь покритий пальмами.

Острів Пасхи
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Збільшення населення і виняткова

активність, що розвернулася в

створенні Моаї потребувала великих

зусиль. Значна частина дерев були

вирубані для транспортування статуй.

Родюча земля піддавалася ерозії після

вирубки лісу і через певний час стала

непридатною для сільського

господарства.
Острів, ймовірно, вичерпав запаси

дерева і їжі. Отже, будівництво

нових човнів, і нових будинків

стало неможливим.

Це співпало з озброєним

конфліктом між кланами.

Острів Пасхи
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Те ж саме чекає усіх нас!?
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Поняття
«сталий розвиток»
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Першим етапом безпосередньої

підготовки "появи на світ" теорії

сталого розвитку стали роботи

В.І. Вернадського про розвиток

біосфери, що привели його до

необхідності розглянути планетарний

аспект діяльності людства і до

визнання необхідності зміни способу

існування людства :

Ноосфера
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Складові сталого розвитку
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Сталий розвиток має 

бути:

 екологічно стійким, тобто здатним 

підтримувати довготривалу життєздатність 

своїх екосистем.

 соціально сприятливим, дієвим, тобто  таким , що володіє 

умовами для задоволення в рівній мірі культурних, 

матеріальних і духовних потреб суспільства; 

 економічно спроможним, тобто здатним оплачувати 

своє функціонування (витрати покриваються 

прибутками); 
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Базові принципи сталого 

розвитку

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти 

головних принципах:

1.Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого

характеру, для того щоб він відповідав потребам людей, що живуть

зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням

задовольняти свої потреби.

2.Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів,

відносні. Вони пов'язані з сучасним рівнем техніки і соціальної

організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.
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Базові принципи сталого 

розвитку:

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім

надати можливість реалізувати свої надії на благополучніше

життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто

неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних

та інших катастроф — злидні, які стали у світі звичайним

явищем.

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується

надмірними засобами (грошовими і матеріальними), з

екологічними можливостями планети, зокрема відносно

використання енергії.

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з

виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі, що

змінюється.
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Приклади впровадження концепції

 Будівництво доріг, будівель має супроводжуватися

відповідним зростанням зелених насаджень — щоб не

погіршувати стан довкілля.

 Зростання виробництва зерна не повинно

супроводжуватися виснаженням чи іншим погіршенням

якості ґрунту.

 Видобування корисних копалин (наприклад металевих руд,

вугілля) має супроводжуватися створенням підприємств, що

не залежать від цього видобутку. Таким чином, щоб після

вичерпання майбутні покоління (а часто й поточні) не мали

економічних проблем.
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 У приватному сенсі — заробітна плата повинна

компенсувати витрати на відновлення здоров'я,

погіршене через виконувану роботу.

 Медичні препарати та хірургічні операції повинні не лише

вирішувати поточну проблему, але й не призвести до

погіршення стану здоров'я пацієнта у майбутньому, часто

це включає і здоров'я наступних поколінь.

 Навчання та використання праці жінок не повинне

приводити до відмови від виконання основного

обов'язку — народження дітей. Фактично найбільша

шкода, яка може бути завдана майбутнім поколінням —

це пряме їх знищення.

Приклади впровадження концепції
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Основні етапи формування концепції 

сталого розвитку

1970-ті рр. Створення Римського клубу, Міжнародного інституту прикладного 
системного аналізу (Австрія), Інституту системних досліджень (СРСР), 
Міжнародної федерації інститутів перспективних досліджень

1972 р. Конференція ООН з навколишнього середовища (Стокгольм)

1980 р. Прийняття Всесвітньої стратегії охорони природи (ВСОП)

1991 р. Друга редакція ВСОП «Турбота про планету Земля – стратегія стійкого 
життя»

1992 р. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, Всесвітня 
зустріч на вищому рівні по сталому розвитку «Саміт Земля» (Ріо–де-
Жанейро)

2002 р. Всесвітня зустріч на вищому рівні по сталому розвитку «Саміт Землі-
10» (Йоганнесбург)

2012 р. Конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо+20»
(Ріо–де-Жанейро)
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Сталий розвиток 

на різних мовах народів світу

Український – Сталий розвиток

Англійський – Sustainable development 

«життєздатний розвиток»

Французький – Developpment durable 

«довготривалий розвиток»

Норвезький – En holdbar utvickling 

«міцний розвиток»

Італійський – Sviluppo sostenibile

«заслуговуючий підтримки розвиток» 
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Сталий розвиток

Для того, щоб в сучасних умовах усі люди мали 

рівень життя відповідний рівню життя в 

Європейському Союзі потрібні ЩЕ ДВІ планети 

Земля


