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1. ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

Рівень ВО, спеціальність, 

освітня програма, форма 

навчання 

Загальні показники 
Характеристика кредитного 

модуля 

Рівень ВО 

перший (бакалаврський) 

Назва дисципліни 

Принципи сталого 

розвитку суспільства 

Лекції 

_27_ год. 

Спеціальність 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Цикл  

професійної підготовки 

Практичні (семінарські) 

__18___  год. 

Освітня програма 

Комп'ютерно-інтегровані 

сталі хімічні виробництва 

Статус кредитного модуля 

обов’язковий 

Лабораторні (комп’ютерні 

практикуми) 

__-__ год. 

Спеціалізація 

Комп'ютерно-інтегровані 

сталі хімічні виробництва 

Семестр ___5_____ 

Самостійна робота 

__30___год., 

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання 

                   _-__ год. 

  

Індивідуальне завдання  

(вид) 

не має 

Форма навчання 

 

денна 

 

 

  

Кількість  

кредитів (годин) 

2,5 кредити (75 год.) 

Вид та форма семестрового 

контролю 

залік; 

письмовий 

 

Вивчення цієї дисципліни застосовуються в усіх дисциплінах, які потребують 

екологічно та економічно виваженого підходу і в першу чергу – в курсах: «Підприємництво та 

стартап-проекти», «Інженерія сталого розвитку», «Сталі виробництва і технології», «Основи 

інженерії та технології сталого розвитку», «Сталі автоматизовані виробничі комплекси – 1. 

Сталі автоматизовані виробничі комплекси», «Сталі автоматизовані виробничі комплекси – 2. 

Курсова робота». 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

ПК-17 використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін у 

дослідницькій діяльності. 

ПК-1с впроваджувати парадигму сталого розвитку суспільства у проектних роботах та 

оцінювати проектні рішення з точки зору вказаної парадигми. 

ПК-5с аналізувати виробничі, зокрема хіміко-технологічні, процеси з точки зору 

реалізації у них парадигми сталого розвитку суспільства. 

ПК-9с впроваджувати принципи сталого розвитку суспільства в організаційній та 

управлінській діяльності. 



2.2. Основні завдання кредитного модуля. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного 

модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

• основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку людства; 

• фізичної та хімічною суті явищ, що протікають у технологічних об’єктах управління; 

• принципів зеленої хімії; 

• принципів і способів організації більш чистого виробництва; 

• методів дослідження та моделювання життєвого циклу продукції; 

• основ сталого розвитку суспільства; 

• організаційних методів реалізації концепції сталого розвитку суспільства; 

• інженерних методів реалізації концепції сталого розвитку суспільства. 

уміння: 

• застосовувати парадигму сталого розвитку суспільства на етапі вирішення проектно-

конструкторських задач; 

• оцінювати екологічні, економічні та соціальні ризики проектованих об’єктів; 

• визначати можливості впровадження на виробництвах принципів зеленої хімії; 

• визначати можливості впровадження на виробництвах більш чистого виробництва; 

• впроваджувати на підприємствах та в організаціях принципів більш чистого виробництва; 

• оцінювати та аналізувати життєві цикли продукції, виробничого обладнання, систем 

автоматизації; 

• поширювати та популяризувати парадигму сталого розвитку суспільства. 

3. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 
Лабораторні 

(комп. практикум) 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Головні аспекти сталості розвитку суспільства 

Тема 1. Виникнення поняття Сталий 
розвиток та його основні положення 

3 2 - - 1 

Тема 2. Основні документи світової 
спільноти по сталому розвитку 

5 2 2 - 1 

Тема 3. Основні тенденції розвитку 
світової енергетики. Стан паливно-
енергетичного комплексу України 

4 2 - - 2 

Тема 4. Основні напрямки розвитку 
енергетики України до 2030 року та до 
2035 року 

6 2 2 - 2 

Тема 5. Нетрадиційні джерела енергії – 
українські перспективи 

6 2 2 - 2 

Тема 6. Аспекти формування механізму 
сталого розвитку промислових 
підприємств та підприємств хімічної 
промисловості 

6 2 2 - 2 

Тема 7. «Зелена» інженерія, «зелена» 
хімія, «зелені» інформаційні технології 

6 2 2 - 2 



Тема 8. Науковий та освітній виміри 
збалансованого розвитку суспільства 

4 2 - - 2 

Контрольна робота 1 3 2 - - 1 

      

Разом за розділом 1 43 18 10 - 15 

Розділ 2. Життєвий цикл. Сталі технології в автоматизації 

Тема 1. Життєвий цикл організації 6 2 2 - 2 

Тема 2. Міжнародні стандарти 
присвячені управлінню якості продукції 
(вибірково). Життєвий цикл продукції 

4 2 - - 2 

Тема 3. Сталі технології в автоматизації. 
Сталі технології та концепція 
ресурсоефективного більш чистого 
виробництва (БЧВ) 

7 2 2 - 3 

Тема 4. Результати впровадження 
сталого розвитку в Україні та 
перспективи на майбутнє 

6 2 2 - 2 

Контрольна робота 2 3 - 2 - 1 

      

Разом за розділом 2 26 8 8 - 10 

      

Залік 6 1 - - 5 

Всього годин 75 27 18 - 30 

4. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

Розділ 1. Головні аспекти сталості розвитку суспільства 

1 Виникнення поняття Сталий розвиток та його основні положення 

Виникнення поняття Сталий розвиток. Концепція, принципи та стратегія 

сталого розвитку. 4-х рівнева модель сталого розвитку. Природний капітал. 

Література: [1-3]. 

Завдання на СРС: Огляд інших підходів розвитку суспільства. Проблеми реалізації 

сталого розвитку в Україні. 

Література: [1, 8]. 

2 Основні документи світової спільноти по сталому розвитку 

Конференція ООН по навколишньому середовищу й розвитку Ріо-де-

Жанейро. Порядок денний на 21 сторіччя. Йоганезбургська декларація по 

стійкому розвитку. Доповідь про світовий розвиток 2003 року. 

Перетворення інститутів, ріст і якість життя. Мета Розвитку 

Тисячоріччя - відображення нового етапу в розвитку людства. 

Література: [1-3, 7]. 

Завдання на СРС: Що зроблено в Україні для впровадження концепції сталого 

розвитку. 

Література: [1, 4, 5]. 

3 Основні тенденції розвитку світової енергетики. Стан паливно-енергетичного 

комплексу України 

Світові стратегії енергозабезпечення. Споживання енергії як чинник 

економічного зростання. Перспективний попит на енергію в регіонах світу. 



Світове виробництво кінцевої енергії. Від викопної органіки - до первинної 

електричної енергії. Перспективні види первинної енергії майбутнього. 

Теплоенергетика. Гідро- та атомна енергетики. Об’єднана енергосистема 

України. Фактори енергетичної залежності. Пріоритетні напрямки 

модернізації ПЕК. Потенціал енергозбереження в Україні. 

Література: [17,19, 21-23, 38, 42, 46-48]. 

Завдання на СРС: Суспільні втрати, спричинені використанням традиційних джерел 

енергії. Проблеми вугільної галузі та великої гідроенергетики. 

Атомна енергетика чи є «плюси»? Значення і місце паливно-

енергетичного комплексу в економіці України. 

Література: [17-23, 40 - 46]. 

4 Основні напрямки розвитку енергетики України до 2030 року та до 2035 року 

Екологічно чисті технології теплової енергетики. Перспективи розвитку 

світової енергетики. Розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу. 

Очікувані результати реалізації та можливі напрямки коригування 

Енергетичної стратегії України. Традиційна енергетика та зміни клімату. 

Література: [24 - 27]. 

Завдання на СРС: Стратегія забезпечення енергетичної безпеки Європи. 

Література: [25 - 27]. 

5 Нетрадиційні джерела енергії – українські перспективи 

Вітроенергетика. Гідроенергетика. Енергія морських хвиль та припливів. 

Геотермальна енергетика. Використання енергії сонця. Енергія біомаси. 

Використання вугільного метану в енергетичних цілях. Утилізація енергії 

теплових викидів. 

Література: [28, 30, 33 - 35]. 

Завдання на СРС: Енергія підземного тепла. Закон збереження енергії в 

макроскопічних процесах. 

Література: [30 - 33]. 

6 Аспекти формування механізму сталого розвитку промислових підприємств та 

підприємств хімічної промисловості 

Поняття механізму сталого розвитку в розрізі промислового виробництва 

та рівні його застосування. Фактори, що впливають на сталий розвиток 

промислових підприємств. Класифікація та алгоритм оцінки економічного 

розвитку промислового підприємства. Характеристика рівня розвитку 

хімічної галузі. Основні напрямки інноваційного розвитку підприємств. 

Підприємства хімічної промисловості України. Виробничий процес і 

структура в хімічній промисловості. 

Література: [49, 53, 54, 56]. 

Завдання на СРС: Суть і зміст процесів управління сталим розвитком підприємства. 

Література: [49-57] 

7 «Зелена» інженерія, «зелена» хімія, «зелені» інформаційні технології 

Поняття «зелена» хімія та основні принципи. Мета «зеленої» інженерії. 

Зелені інформаційні системи та інформаційні технології. Життєвий цикл 

інформаційних систем. Зелені інформаційні технології та їх реалізація на 

виробництві. Основні вимоги до сучасних підприємств – зелений шлях. 

Зв’язок зеленої інженерії та інформаційних технологій. 

Література: [58, 59, 73-76]. 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_2


Завдання на СРС: Оптимізація програмного забезпечення та розгортання: 

алгоритмічна ефективність, потужність центру обробки даних, 

переробка матеріалів, хмарні обчислення. 

Література: [58-60, 74-76]. 

8 Науковий та освітній виміри збалансованого розвитку суспільства  

Роль науки та освіти у визначенні засад сталого розвитку. Зміцнення 

наукової бази з метою сталого розвитку і нового управління. Вдосконалення 

довгострокових наукових оцінок і прогнозів. Переорієнтація освіти на 

сталий розвиток. Розширення поінформованості населення. 

Література: [1, 2, 3, 6]. 

Завдання на СРС: Розширення наукового знання про систему Земля. 

Література: [6]. 

Розділ 2. Життєвий цикл. Сталі технології в автоматизації 

1 Життєвий цикл організації 

Поняття життєвого циклу організації і ефективне управління 

підприємством. Етапи життєвого циклу організації: залицяння, 

дитинство, стадія швидкого зросту, юність, розквіт. Етапи життєвого 

циклу організації на стадіях стабілізації та спаду. 

Література: [2, 9, 10, 12]. 

Завдання на СРС: Індикатори сталого розвитку. Системи індикаторів сталого 

розвитку. 

Література: [2, 9, 10, 12]. 

2 Міжнародні стандарти присвячені управлінню якості продукції (вибірково). 

Життєвий цикл продукції 

Стандарти серії ISO 9000. Стандарти серії ISO-14000. Стандарти серії 

ISO-14040. Поняття життєвого циклу продукційної системи. Оцінка 

життєвого циклу продукційної системи. Інвентаризаційний аналіз 

життєвого циклу. Оцінка впливу життєвого циклу. Інтерпретація 

результатів оцінки життєвого циклу. 

Література: [1, 2, 4]. 

Завдання на СРС: Інтегральні показники сталого розвитку. Глобальні індекси сталого 

розвитку.  

Література: [1, 2, 4]. 

3 Сталі технології в автоматизації. Сталі технології та концепція 

ресурсоефективного більш чистого виробництва (РЕЧВ) 

Автоматизація керування етапами життєвого циклу. Системи 

автоматичного проектування (САПР). Поняття про системи керування 

автоматизованим обладнанням. Принципи будови та склад гнучких 

виробничих систем. Автоматизація хімічної промисловості. Підходи 

охорони навколишнього середовища. Поняття «більш чисте виробництво 

(БЧВ)». Принципи чистого виробництва. Порівняння БЧВ та кінцевих 

технологій. Проекти БЧВ. Організаційні заходи БЧВ. Вигоди БЧВ. 

Приклади реалізації в Україні. Оцінка ресурсоефективності підприємств. 

Література: [64, 65, 68, 69, 72]. 

Завдання на СРС: Роботизація виробництва. Практики ресурсоефективного 

виробництва. 

Література: [64 – 66, 69. 72]. 
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4 Результати впровадження сталого розвитку в Україні та перспективи на 

майбутнє 

Форсайт соціально-економічного розвитку в Україні на 

короткостроковий та довгостроковий період. 

Література: [1-6, 10, 69, 70]. 

Завдання на СРС: Основні сценарії та шляхи розвитку економіки України. 

Можливість їх реалізації. 

Література: [10, 70]. 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Практичні заняття у рамках кредитного модуля не передбачено. 

5. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Основні теми семінарських занять наведені в Додатку А. Семінарські заняття з 

дисципліни проводяться з метою закріплення теоретичних положень навчальної дисципліни 

«Принципи сталого розвитку суспільства» і набуття студентами знань, умінь та досвіду 

оперувати сучасними поняттями в галузі сталого розвитку, які необхідні для правильного 

сприйняття руху технічного прогресу та забезпечення безпечних умов існування людства в 

майбутньому, під керівництвом викладача шляхом підготовки та обговорення відповідно 

сформульованих тем семінарських занять. Виходячи з розподілу часу на вивчення дисципліни, 

рекомендується дев’ять семінарських заняття (з врахуванням часу на модульну контрольну 

роботу) за такими напрямками. 

№ 

з/п 
Назва теми заняття  

1 Становлення сталого розвитку у світі. 

Література: [1-6, 9, 10, 14, 25, 27] 

2 Проблеми сталого розвитку України. 

Література: [1-6, 8, 22, 27, 55] 

3 Кількісне оцінювання сталості розвитку суспільства. 

Література: [1-6, 9 – 11, 17, 50, 53, 55] 

4 Сталий розвиток в технологічному вимірі. 

Література: [66, 67, 70 ,72, 73, 75] 

5 Зелені джерела енергії та шляхи їх впровадження. 

Література: [8, 14, 28 - 48, 56, 70] 

6 Впровадження інноваційних технологій у світі. 

Література: [14 ,58, 60 - 62, 70, 72, 74, 76] 

7 Модернізовані сучасні підприємства у світі та в Україні. 

Література: [14, 51 - 53, 54, 70, 72] 

8 Шляхи вирішення проблем, які пов’язані з реалізацією сталого розвитку в Україні та 

світі. 

Література: [8, 14, 17, 21, 25, 27, 63, 72] 

9 Заключне заняття. 

6. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ (КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ) 



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

передбачено. 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та 

посилання на навчальну літературу 

Кількість 

годин 

СРС 

Розділ 1. Головні аспекти сталості розвитку суспільства 

1 Виникнення поняття Сталий розвиток та його основні положення 

Огляд інших підходів розвитку суспільства. Проблеми реалізації 

сталого розвитку в Україні. 

Література: [1, 8]. 

1 

2 Основні документи світової спільноти по сталому розвитку 

Що зроблено в Україні для впровадження концепції сталого розвитку. 

Література: [1, 4, 5] 
1 

3 Основні тенденції розвитку світової енергетики. Стан паливно-

енергетичного комплексу України 

Суспільні втрати, спричинені використанням традиційних джерел 

енергії. Проблеми вугільної галузі та великої гідроенергетики. Атомна 

енергетика чи є «плюси»? Значення і місце паливно-енергетичного 

комплексу в економіці України. 

Література: [17-23, 40 - 46]. 

2 

4 Основні напрямки розвитку енергетики України до 2030 року та до 

2035 року 

Стратегія забезпечення енергетичної безпеки Європи. 

Література: [25 - 27]. 

2 

5 Нетрадиційні джерела енергії – українські перспективи 

Енергія підземного тепла. Закон збереження енергії в макроскопічних 

процесах. 

Література: [30 - 33]. 

2 

6 Аспекти формування механізму сталого розвитку промислових 

підприємств та підприємств хімічної промисловості 

Суть і зміст процесів управління сталим розвитком підприємства. 

Регіональні аспекти формування ресурсного забезпечення на основі 

моделі міжгалузевого балансу («витрати-випуск»). 

Література: [49-57]. 

2 

7 «Зелена» інженерія, «зелена» хімія, зелені інформаційні технології 

Оптимізація програмного забезпечення та розгортання: алгоритмічна 

ефективність, потужність центру обробки даних, переробка 

матеріалів, хмарні обчислення. 

Література: [58-60, 73-76]. 

2 

8 Науковий та освітній виміри збалансованого розвитку суспільства 

Розширення наукового знання про систему Земля. 

Література: [6]. 
2 

Розділ 2. Життєвий цикл. Сталі технології в автоматизації 

1 Життєвий цикл організації 

Індикатори сталого розвитку. Системи індикаторів сталого розвитку. 

Література: [2, 9, 10, 12]. 
2 

2 Міжнародні стандарти присвячені управлінню якості продукції 

(вибірково). Життєвий цикл продукції 

Інтегральні показники сталого розвитку. Глобальні індекси сталого 

розвитку. 

2 
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№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та 

посилання на навчальну літературу 

Кількість 

годин 

СРС 
Література: [1, 2, 4]. 

3 Сталі технології в автоматизації. Сталі технології та концепція 

ресурсоефективного більш чистого виробництва (РЕЧВ) 

Роботизація виробництва. Системи числового програмного 

управління. Принципи та практики ресурсоефективного виробництва. 

Література: [64 – 66, 69. 72]. 

3 

4 Результати впровадження сталого розвитку в Україні та 

перспективи на майбутнє 

Основні сценарії та шляхи розвитку економіки України. Можливості 

їх реалізації. 

Література: [10, 70]. 

2 

8. Індивідуальні завдання 

У даному кредитному модулі такий вид занять не передбачений. 

9. Контрольні роботи 

Проведення контрольних робіт планується по звершенню одного з розділів навчальної 

дисципліни, в даному випадку їх два. Оскільки, розділи різняться за наповненням тем та 

об’єму начального матеріалу, то відповідно і кількість питань, які виносяться на контрольну 

роботу теж різняться. 

Питання, які виносяться на контрольні роботи, представлені у додатку Б. 

Оцінювання контрольних робіт представлено у додатку В. 

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання  

Рейтингову систему оцінювання успішності наведено у Додатку В. 

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.  

У рамках кредитного модуля «Принципи сталого розвитку суспільства» передбачено 

проведення контролювання виконання студентами самостійної роботи, а саме по 

завершенню кожного розділу здійснюється письмова контрольна робота. Протягом 

проведення семінарських занять передбачено здійснення перевіряння засвоєних знань, 

набутих умінь і навичок з оцінюванням компетентності в застосуванні та володінні 

матеріалом. Результуюча оцінка, отримана за проведенням заняття, враховується у 

семестровій підсумковій оцінці. Підсумкове контролювання знань студентів з кредитного 

модуля здійснюється за виконанням студентами, за необхідності, залікової роботи – письмове 

тестування.  

Семінарські заняття розраховано на 2 академічні години кожне. З метою набуття 

досвіду виступів перед аудиторією і дискутування, за результатами проведеної самостійної 

роботи чотири студента семінарської групи (з розрахунку кількості студентів групи 16 осіб) 

представляють основну інформацію у вигляді стислої доповіді, яка може супроводжуватись 

презентаційними матеріалами (постери, слайди, інфографіка тощо) або скрайбінгом. У 
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доповіді якнайповніше і систематизовано викладаються теорії та погляди, а також сучасний 

стан вивчення питання й кейси за однією з визначених тем. Час доповіді має становити 7–10 

хвилин. Після основної доповіді студент відповідає на питання аудиторії та викладача.  
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