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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність ставити та успішно розв’язувати на 

достатньому професійному рівні складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми 
при дослідженні міст і міських систем із застосуванням сучасних теорій щодо взаємодії 
суспільства та природи та методів дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів із 
використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації, 
прогнозувати напрями збалансованого просторового і соціально-економічного розвитку міст на 
основі оцінки їх впливу на довкілля.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування дисциплін «Природнича географія», «Суспільна географія», «Вступ до 

урбаністичних студій», «Методи урбаністичних досліджень», «Урбоекологія», «Ландшафтна 
екологія». 

2. Вміння відслідковувати й осмислювати розвиток теорії й практики у сфері взаємодії людини і 
природи, встановлювати та визначати причинно-наслідкові зв’язки явищ та процесів у біосфері. 

3. Володіння сучасними кількісними та якісними методами географічних досліджень, вміння 
кількісно і якісно аналізувати особливості природних та суспільних процесів у географічні 
оболонці.  

4. Володіння навичками критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та 
аналізувати інформацію про природні умови та ресурси територій міст, комплексного 
природно-ресурсного потенціалу з різних джерел; здатність визначати, формулювати і 
вирішувати проблеми у сфері природокористування. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни.  
Дисципліна «Оцінка впливу природного середовища» висвітлює підходи і методи здійснення 

сталого (збалансованого) управління містом. Вона присвячена вивченню біотичної регуляції 
довкілля, питанням управління природокористуванням та природоохоронною діяльністю у місті, 
інструментам господарського механізму управління природними ресурсами, основам екологічного 
моніторингу, підходам до екологічної безпеки та управління ризиком, а також  новітнім 
механізмам реалізації стратегії сталого розвитку на засадах екологічної, зеленої, циркулярної 
економіки. Вона закладає основу знань та розумінь щодо системи оцінки впливу господарської 
діяльності на довкілля та її інструментів, зокрема, стратегічної екологічної оцінки, а також 
значення та методології здійснення екологічного аудиту та екологічного інспектування 
господарської діяльності об’єктів різного ієрархічного рівня та різних прав власності у містах. 

 
4. Завдання вивчення дисципліни «Оцінка впливу міста на довкілля» полягають у наданні 

студентам загальних та фахових компетентностей, передбачених освітньо-професійною 
програмою «Урбаністика та міське планування», зокрема: 

- здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК11);  

- здатність до проведення досліджень з оцінювання впливу міських систем на стан довкілля 
на відповідному рівні (ЗК-6);  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1)  через самостійний пошук, 
обробку та аналіз інформації з різних джерел щодо впливу міст на стан довкілля (ЗК7);  

- вміння застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу 
природи і суспільства при аналізі впливів міського середовища на природні системи (СК2). 

- здатність аналізувати склад і будову геосфер в урбанізованих просторах на різних 
просторово-часових масштабах (СК5). 
 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 

Відсоток 
у 

підсумков



Код Результат навчання 
технології) 

викладання і 
навчання 

критерій 
оцінювання 

ій оцінці з 
дисциплі

ни 
1.1 концепції взаємодії людини з природою в локальних і 

глобальних масштабах; поняття біотичної регуляції та 
господарської ємності біосфери;   

лекція,  
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тест, бліц- 
опитування, 
виконання 

практичних 
робіт,  
іспит 

5% 

1.2 поняття про природокористування, еволюцію моделей 
природокористування;  

лекція,  
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

 
5% 

1.3  поняття про екологічну безпеку, фактори надзвичайних 
ситуацій; оцінка і управління ризиком, фактори ризиків у 
містах; 

лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

 
5% 

1.4. сутність екологічної оцінки,  стратегічної екологічної 
оцінки і екоаудиту, ЕО в Україні;  

лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

5% 

1.5. сутність сталого розвитку, сталого розвитку міст; лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

 
5% 

1.6. концепцію міського метаболізму, сутність зеленої, синьої, 
циркулярної  економіки;  

лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

5% 

1.7. сутність чистих технологій у містах, нові екологічні 
стандарти; 

лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

5% 

1.8. господарський механізм регулювання впливу на довкілля; лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

5% 

2.1 застосовувати загальні та спеціальні географічні методи 
в системі раціонального природокористування та 
природоохоронної діяльності; 

практична, 
самостійна 

робота 

тест, бліц- 
опитування, 
виконання 

практичних 
робіт,  
іспит 

 
 
 
 
 
 
 
 
до 40% 

2.2. проектувати, планувати і проводити наукові дослідження 
у сфері екологічного менеджменту міського управління, 
здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове впровадження у виробництво; 

практична 
робота, 

самостійна 
робота 

2.3 знаходити шляхи впровадження зелених технологій 
виробництва, екологічних послуг; 

практична 
робота 

2.4. аналізувати екологічні наслідки господарської діяльності у 
містах та знаходити інструменти впливу на суб’єктів 
природокористування; 

практична 
робота, 

самостійна 
робота 

2.5.  розробляти системи екологічного управління; практична 
робота, 

самостійна 
робота 



3 вироблення практичних навиків проведення суспільно-
географічної оцінки впливу міста на довкілля із 
застосуванням відповідних методів і прийомів отримання, 
зберігання й аналізу даних та їх належного представлення 
за допомогою сучасних технічних засобів, вміння донести і 
обґрунтувати власну думку.  

практичні 
роботи, 
дискусія 

тест, бліц- 
опитування, 
виконання 

практичних 
робіт,  
іспит 

 
 
 

до 10% 

4.1 Самостійність у підборі додаткових джерел наукової і 
статистичної інформації, глибина обробки і своєчасність 
представлення  результатів.  

практичні 
роботи, 
дискусія, 

самостійна 
робота 

 
 

тест, бліц- 
опитування, 
виконання 

практичних 
робіт,  
іспит 

 
до 5% 

4.2. Відповідальність, ініціативність і творчість у процесі 
досягнення цілей в рамках окремих досліджень оцінки 
впливу міста на стан довкілля, вміння приймати самостійні  
рішення.  

практичні 
роботи, 

самостійна 
робота, 
дискусія 

 
до 5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

                  Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

         
1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 
поняття з теорії географії, а також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + + 

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 
географічних наук (Р05) 

+ + + + + + + + 

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної 
сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні (Р10) 

+ + + + + + + + 

 
                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4.1 4.2 

1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 
поняття з теорії географії, а також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + +  + + 

2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області 
географічних наук (Р05) 

+ + + + + +   

3. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї 
професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні 
(Р10) 

+ + + + + + + + 

 



7. Схема формування оцінки. Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається 
за результатами виконання практичних робіт,  бліц-опитування, написання письмових контрольних робіт 
(тест) та іспиту. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні 
така: 
 результати навчання – 1.1 – 1.8 (знання)    - до 5% за кожен; 
 результати навчання – 2.1-2.5  (вміння)   - до 40%; 
 результати навчання – 3 (комунікація)   - до 10%. 
 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 5% за кожен. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та практичних 

занять. Завершується дисципліна іспитом. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є сумою 

балів, що були отримані при оцінюванні роботи на практичних заняттях та виконанні тематичних 
контрольних робіт.  

Організація оцінювання: Робота на практичних заняттях оцінюється по виконанню, 
відповідно до графіка проведення практичних занять. Тематичні контрольні роботи проводяться у 
тестовій формі. 

Умови допуску до іспиту: рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. Для 
студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, 
обов’язковою умовою для отримання допуску до іспиту є написання рефератів за питаннями 
пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до 
семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього процесу 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 
716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Назва теми 
Розрахунок часу, год.) 

лекції практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 1. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

1 
Природокористування як провідна форма взаємодії 
людини та природи. Еволюція моделей 
природокористування. 

4 4 
10 

2 
Екологічна безпека і екологічний ризик 

4 4 
10 

3 
Система екологічної оцінки для досягнення 
екологічної безпеки 8 8 

10 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 2. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІСТА НА 
ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

4 
Сталий розвиток міст. Концепція міської стійкості. 

6 6 
10 

5 
Концепція міського метаболізму як основа для 
розбудови збалансованих міст 4 4 

10 

6 
 

Механізми регулювання впливу міста на природне 
середовище 4 4 10 

        Разом 30 30 60 
 
 

Загальний обсяг 120 год, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Практичні заняття - 30 год. 
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