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1. Анотація до курсу 
 

Міжнародні та національні законодавчо-правові засади переходу 

суспільства до сталого розвитку. Наукові передумови формування принципів 

сталого розвитку. Особливості формування стратегій місцевого сталого 

розвитку та місцевого плану дій з охорони довкілля. Моделювання та 

прогнозування сценаріїв при розробці стратегій сталого розвитку та місцевих 

планів дій. Моніторинг реалізації екологічної політики та обґрунтування 

прийняття управлінських рішень з урахуванням концепції сталого розвитку. 
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Індикатори та індекси сталого розвитку, система глобальних вимірів сталого 

розвитку. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни полягає в ознайомленні з передумовами формування 

засад сталого розвитку, розуміння необхідності впровадження принципів 

сталого розвитку, надання майбутнім фахівцям знань щодо міжнародних 

фундаментальних цінностей, цілей сталого розвитку, національних цілей 

сталого розвитку з урахуванням специфіки розвитку України, а також місця 

охорони та збереження довкілля у контексті стратегії сталого розвитку. 

 

3. Результати навчання 

 Вміти визначати основні засади та перспективи розвитку соціальних, 

екологічних та економічних систем. 

 Вміти застосовувати концептуальні екологічні закономірності у 

професійній діяльності. 

 Вміти застосовувати теоретико-концептуальні засади сталого розвитку 

у виробничій сфері. 

 Вміти застосовувати новітні досягнення основних концепцій 

природокористування у визначенні сталого розвитку територій. 

 Вміти застосовувати нові підходи при визначенні стратегії прийняття 

рішень з реалізації екологічної політики на локальному, регіональному 

та національному рівнях. 

 Вміти обґрунтовувати оптимальні стратегії господарювання залежно 

від екологічних умов. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Поняття системи і розвитку. Міжнародні та національні 

законодавчо-правові засади переходу суспільства до сталого розвитку.  
Суть терміну «система». Відкритість, стаціонарність системи. Умови 

розвитку динамічних систем. Триєдиний механізм самовідтворення 

природних систем. Способи трансформації систем. Відображення питань 

сталого розвитку у законодавстві України. 

Тема 2. Принципи функціонування соціально-економічних систем.  
Наукові передумови формування принципів сталого розвитку. Принципи 

забезпечення сталого розвитку. Принципи суспільної організації в 

просторі. Принципи організації в часі. Принципи забезпечення екологічної 

стійкості. Принципи екологічних цілей. Принципи екологічної мотивації 

Тема 3. Особливості формування стратегій місцевого сталого розвитку 

і місцевого плану дій з охорони довкілля.  
Глобальний вимір сталого місцевого розвитку. Значення стратегічного 

планування на місцевому рівні. Розробка та запровадження стратегій 



сталого місцевого розвитку. Розроблення місцевого плану дій для охорони 

довкілля (МПДОД). 

Тема 4. Моделювання і прогнозування сценаріїв при розробці 

стратегій сталого розвитку і місцевих планів дій.  
Теоретичні підходи оцінки ефективності природоохоронних заходів. 

Екологічна крива Кузнеця в структурі моделей сталого розвитку територій. 

Модель «доходи-забруднення». 

Тема 5. Моніторинг реалізації екологічної політики та обґрунтування 

прийняття управлінських рішень з урахуванням концепції сталого 

розвитку.  
Національна екологічна політика і сталий розвиток. Мета, основні 

принципи національної екологічної політики. Індикатори ефективності 

національної екологічної політики. Механізм моніторингу, оцінки й 

удосконалення дій з реалізації політики. 

Тема 6. Індикатори та індекси сталого розвитку, система глобальних 

вимірів сталого розвитку.  
Індикатори та індекси сталого розвитку України. Взаємозв'язок індикаторів 

сталого розвитку із системою показників Цілей розвитку тисячоліття та 

системою індикаторів Європейського союзу. Поняття моніторингу сталого 

розвитку, його мета та об’єкт. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 
1. Методологія вимірювання сталого розвитку. 

2. Аналіз економічного виміру сталого розвитку.  

3. Визначення екологічних загроз сталого розвитку регіону. 

4. Розробка місцевого плану дій з охорони довкілля (МПДОД).  

5. Індикатори ефективності національної екологічної політики для сталого 

розвитку. 

6. Природно-ресурсні показники сталого розвитку України. 

7. Впровадження стратегії сталого розвитку у сферу освіти. 
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Використовуються інструментальна база випускової кафедри, а також 

комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна платформа Мoodlе. 
 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 



 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 

якщо набрана кількість балів з поточного опитування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 35 20 5 100 

 

Семінарські роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування, що 

містить 5 відкритих запитань.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з еталонними 

відповідями. За кожне питання здобувач отримує 12 балів (разом 60 балів). 

 

6.4. Критерії оцінювання семінарської роботи  

5 балів: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом, наведення аргументованих відповідей із 

посиланням на джерела. 

4 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом з незначними помилками за сутністю 

обговорюваних питань. 

3 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання) без 

достатнього володіння навчальним матеріалом, що має стосунок до теми 

обговорення. 

2 бали: залученість до дискусії викладачем, неуважність, відсутність 

достатніх знань про предмет обговорення. 

1 бал: залученість до дискусії викладачем, небажання брати участь в 

дискусії, відсутність достатніх знань про предмет обговорення. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 



доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 

фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо 

академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка".  

https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату.pdf 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

 

https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Положення%20про%20систему%20запобігання%20та%20виявлення%20плагіату.pdf
https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Положення%20про%20систему%20запобігання%20та%20виявлення%20плагіату.pdf


7.6. Бонуси  

 

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект 

лекцій отримують додатково 5 балів до результатів оцінювання до 

підсумкової оцінки. 
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