
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра економічної та соціальної географії 
 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Заступник декана/директора 

з навчальної роботи 
______________________ 

«____»____________20__ року 
 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
______________________ГГееооггррааффііяя  ррииззииккіівв  ттаа  ссттааллиийй  ррооззввииттоокк______________________  

(повна назва навчальної дисципліни) 
для студентів 

галузь знань  _________________10 Природничі науки__________________ ______________ 
(шифр і назва) 

спеціальність  ___________106  Географія_________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

освітній рівень  ___________Магістр_____________________________________ 
освітня програма   Урбаністика та регіональний розвиток 
вид дисципліни  обов’язкова 

 
 

Форма навчання    _денна_________ 
Навчальний рік     2022/2023 
Семестр      _____1_________ 
Кількість кредитів ЕСТS   _____6_________ 
Мова викладання, навчання  
та оцінювання     _українська_____ 
Форма заключного контролю   __залік_________ 

 
Викладачі: Кононенко Олена Юріївна, доцент кафедри економічної та соціальної 
географії, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 

 
 
 
Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 

(підпис, ПІБ, дата) 

                          на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 
КИЇВ – 2022 



 
Розробник: Кононенко Олена Юріївна, доцент кафедри економічної та соціальної 
географії, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Зав. кафедри ______________________________ 
__________________   (Костянтин МЕЗЕНЦЕВ.) 
(підпис)          (прізвище та ініціали) 
 
Протокол № ___ від «____» ___________ 2022 р. 
 

 
 
 
Схвалено науково - методичною комісією географічного факультету 
________________________________________________________________ 
 
 
Протокол від «____» _____________ 2022 року №___ 
Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Наталія КОРОГОДА) 

(підпис)        (прізвище та ініціали) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП 
 
1. Мета дисципліни – формування у студентів здатності розв’язувати складні наукові задачі 
та практичні проблеми пов’язані з просторовими особливостями поширення небезпечних 
процесів і явищ, що становлять загрозу сталому розвитку суспільства,  оволодіння сучасними 
методами оцінки рівнів небезпеки, а також формування навичок застосування набутих знань 
при прийнятті управлінських рішень в умовах недостатності інформації. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знати закономірності розвитку і розміщення виробництва та природних ресурсів в світі 
та Україні, особливості прояву глобальних проблем людства, етапи формування політичної 
карти світу, характеристику світового господарства, його основних складових частин, 
особливості протікання фізичних та хімічних процесів, що відбуваються в процесі 
негативного впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище; 

2) вміти аналізувати складні процеси в системі: «навколишнє середовище – людина – 
економіка», виявляти причинно-наслідкові зв’язки, що виникають суспільно-географічних 
комплексах, відстоювати свою позицію при обговоренні проблем сталого розвитку.  

3) володіти базовими навичками роботи з картографічними джерелами, програмним 
забезпеченням для користування Інтернетом, роботи з нормативно-правовими документами. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Розкриваються поняття про ризики та їх просторовий вимір, напрями і методи 
управління ними на різних ієрархічних рівнях. Надається характеристика географічних 
особливостей поширення основних ризиків: природних, техногенних, екологічних, 
соціальних, економічних, політичних. Розкривається роль і значення сталого розвитку як 
механізму згладжування ризиків через: 1) теоретичні моделі екологобезпечного розвитку, 
спрямовані на вирішення глобальних проблем людства; 2) систему міжнародних документів 
ООН, у яких розкриваються базові поняття сталого розвитку; 3) індикатори сталого розвитку 
країн і регіонів, що дозволяють виявити території з найвищим рівнем загроз; 4) економічні та 
нормативно-правові механізми згладжування основних загроз та переходу на екологічно 
безпечну траєкторію розвитку. 

 
Навчальна дисципліна «Географія ризиків та сталий розвиток» є однією зі складових 
комплексної підготовки фахівців рівня «Магістр», спеціальності «Географія» освітньої 
програми «Урбаністика та регіональний розвиток». 
 
 
4. Завдання полягають у набутті глибоких знань у сфері географії ризиків в умовах 
загострення глобальних екологічних, соціальних, економічних та політичних проблем. У 
результаті вивчення дисципліни студенти мають знати та глибоко розуміти концепції сталого 
розвитку та інших екологоорієнтованих теорій (СК-1), сучасні засади взаємодії природи і 
суспільства, сталого розвитку міст та регіонів із застосуванням принципів раціонального 
використання територіальних ресурсів (СК-2), географію поширення небезпечних процесів і 
явищ у природі, економіці, соціумі на різних просторових масштабах, навчитись проводити 
власні дослідження та генерувати нові ідеї в сфері географії ризиків та сталого розвитку (ЗК-
3), зокрема: 

- застосовувати суспільно-географічні методи та методичні прийоми які 
використовуються у науково-дослідницьких та проектних організаціях при дослідженні 
сталого розвитку міст (СК-7);  

- вміти застосовувати набуті знання і практично втілювати їх для розробки та 
впровадження механізмів сталого міського та регіонального управління, проведення 



моніторингу розвитку міст та регіонів (СК-5), складання стратегічних планів і програм (ЗК-4, 
СК-4); 

- визначати напрями вирішення актуальних проблем взаємодії суспільства та 
природи на принципах концепції сталого розвитку (ЗК-4). 
 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів 
оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. 

автономність та відповідальність∗) 
Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 предмет, об’єкт, напрями дослідження, 
географії ризиків та сталого розвитку 

лекція 

Контрольна 
робота,60% 
правильних 
відповідей 

 

5% 

1.2 показники, індикатори та методика оцінки 
сталого розвитку міст та регіонів  

лекція, реферат 5% 

1.3 теорії і концепції екологоорієнтованого 
соціально-економічного розвитку 

лекція 5% 

1.4 поняття про ризики та основні загрози 
сталому розвитку 

лекція 5% 

1.5 механізм та інструменти забезпечення 
сталого розвитку 

лекція 5% 

1.6 загрози сталому розвитку України, 
механізми та ресурси забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку 

лекція 5% 

1.7 загрози сталому економічному розвитку 
територій та можливості їх нейтралізації 

лекція 5% 

1.8 загрози сталому соціальному розвитку 
територій та можливості їх нейтралізації 

лекція 5% 

1.9 загрози сталому екологічному розвитку 
територій та можливості їх нейтралізації 

лекція  5% 

1.10 особливості забезпечення  та ризики 
сталого розвитку міст 

лекція  5% 

2.1 здійснення пошуку та систематизації 
інформації щодо сталого розвитку країн і 
регіонів, робота з науковою літературою 

семінарські заняття, 
підготовка реферату 

виступи та 
доповнення на 
семінарських 

роботах,дискусія, 
захист реферату 

5% 

2.2 проведення порівняльного аналізу сталого 
розвитку країн та регіонів 

семінарські заняття 5% 

2.3 робота з картографічними джерелами, 
сайтами що містять аналітичні дані, 
статистику, доповіді щодо сталого 
розвитку 

семінарські заняття 5% 

2.4 виявлення проблем сталого розвитку 
територій різного ієрархічного рівня 

семінарські заняття 5% 

2.5 виявлення прогалин у нормативно-правовій 
базі України, що є загрозою сталому 
розвитку 

семінарські заняття 5% 

2.6 визначення пріоритетів сталого розвитку 
регіонів з урахуванням гостроти основних 
загроз 

семінарські заняття 5% 

3 комунікація: вміння генерувати нові ідеї та  
аргументи при обґрунтуванні напрямів 
сталого розвитку міст та регіонів, 
спираючись на навички комунікації, 

семінарські заняття Виступи, 
доповнення на 
семінарах, 
дискусія 

10% 

                                           
  заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 

∗ 



креативності та самореалізації 
4. автономність та відповідальність вміння 

приймати та відстоювати управлінські 
рішення щодо вибору механізмів та 
інструментів сталого розвитку в умовах 
недостатності інформації 

семінарські заняття, 
дискусії 

Виступи, 
доповнення на 
семінарах, 
дискусія 

10% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
 

                  Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 

1 Вміти виявляти, ставити та розв’язувати науково- 
прикладні проблеми, здійснювати критичну оцінку прийнятих 
рішень.і (ПР-5) 

         

2. Здійснювати дослідження природно- і суспільно- 
географічних проявів розвитку геосистем у складних і непе- 
редбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, аналізува- 
ти альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні наслідки (ПР-
8) 

+ + + + + + + + + 

3. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та 
геоекологічні наслідки реалізації управлінських рішень у сфе- 
рі природокористування, міського та регіонального розвитку, 
рекреації та туризму (ПР-11) 

         

 
                  Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 

1 Вміти виявляти, ставити та розв’язувати науково- 
прикладні проблеми, здійснювати критичну оцінку прийнятих 
рішень.і (ПР-5) 

    + + + + + 

2. Здійснювати дослідження природно- і суспільно- 
географічних проявів розвитку геосистем у складних і непе- 
редбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, аналізува- 
ти альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні наслідки (ПР-
8) 

+         

3. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та 
геоекологічні наслідки реалізації управлінських рішень у сфе- 
рі природокористування, міського та регіонального розвитку, 
рекреації та туризму (ПР-11) 

 + + +      

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання 

визначається за результатами письмових контрольних робіт, виступів на семінарських 
заняттях, участю у дискусії та підготовки рефератів. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні така: 

 
1. Контрольна робота  (тест): РН 1.1.— РН 1.5 15 балів / 9 балів. 
2. Контрольна робота  (тест): РН 1.6.— РН 1.10 15 балів / 9 балів. 
3. Контрольна робота з розгорнутими відповідями: РН1.1.-1.10 - 15 балів / 9 балів 
4. Участь у семінарських заняттях -  РН 2.1-2.6 30 / 24 бали         
5. Участь у семінарських заняттях, дискусія , захист реферату РН – 3,4. 10 / 6 балів 
6. Перевірка рефератів - РН1.1.-1.12 - 15 балів / 9 балів 
      

 



7.2  Організація оцінювання:  
У курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 
Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у вигляді тестів та запитань 

з розгорнутими відповідями після завершення розгляду відповідних тем. Набуття студентами 
знань та навичок також оцінюється під час їх виступів на семінарах, участю у дискусіях, 
написанні рефератів на задані теми. Для студентів, що впродовж семестру не набрали 
мінімальної кількості балів (60 балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота з 
максимальною кількістю балів – 40. Обов’язковим для отримання заліку є відпрацювання 
семінарських робіт, підготовка реферату на визначену тему до початку залікової сесії. 

Підсумкове оцінювання не проводиться і студент отримує оцінку відповідно до виконання 
основних видів робіт впродовж семестру. 

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. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  і  практичних занять 

№ 
п/п Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції семінари самостійна 
робота 

Розділ 1„Теоретичні основи регіонального аналізу ризиків і загроз соціально-
економічного розвитку міст та регіонів”  

1 

Вступ. 
Тема 1. Мета, завдання і структура курсу 
«Географія ризиків та сталий розвиток». 
Поняття про ризик 

2 1 9 

2 Тема 2 Географія природних ризиків  2 2 9 
3 Тема 3. Географія техногенних ризиків 2  9 
4 Тема 4. Сучасні механізми управління ризиками  2 2 9 

5 Тема 5.Аналіз наукових теорій і концепцій в 
контексті ідей сталого розвитку  2  9 

6 Тема 6. Принципи та система індикаторів 
сталого розвитку 2 2 9 

7 

Тема 7. Суспільно-географічний механізм 
реалізації ідей сталого розвитку. Особливості 
застосування механізмів сталого розвитку на 
різних ієрархічних рівнях 

2  9 

8 Тема 8. Механізми забезпечення сталого 
розвитку міст 2 2 8 

Контрольна робота 1 
Розділ 2 “Географія сталого розвитку міст та регіонів” 

9 Тема 9. Просторова поляризація економічного 
розвитку та її соціальні та екологічні наслідки 2  9 

10 Тема 10. Демографічні загрози в сучасному світі 2 2 9 

11 Тема 11. Загрози в сфері зайнятості, освіти та 
охорони здоров’я 2  9 

12 
Тема 12. Можливості збереження природної 
основи суспільного розвитку в контексті 
загострення екологічних проблем 

2 2 9 

13 Тема 13. Проблема зміни клімату та механізми 
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14 
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 ВСЬОГО 30 15 133 

 
 
Загальний обсяг 180 год, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари – 15 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 133  год. 
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