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Веб-сторінка курсу
Інформація про курс

Анотація курсу Курс надає знання щодо основних проявів деградації довкілля на 
різних геопросторових рівнях, аналізуються  напрямки та принципи 
менеджменту довкілля на глобальному та регіональному рівнях. Курс 
ознайомлює із основними чинниками деградації довкілля, політиками 
щодо сталого природокористування, та основними принципами та 
підходами до сталого землекористування. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – надати розуміння взаємодії різних чинників деградації 
довкілля та необхідності комплексного, інтегрованого підходу до 
управління довкіллям на різних геопросторових та управлінських 
рівнях. 
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Матеріали лекцій та семінарських занять, доступні у цифровому 



форматі для зареєстрованих користувачів групи корпоративного 
сервісу MS Teams. 

Тривалість курсу Один семестр, 64 год.
Обсяг курсу Для денної форми навчання: 64 годин аудиторних занять. З них 32 

години лекцій та 32 години семінарських та практичних робіт 
Очікувані результати 

навчання
Після завершення цього курсу студенти будуть: 

- Знати: про основні прояви та чинники деградації довкілля, 
основні конфлікти у придокористуванні, підходи до визначення 
причин конфліктів та інструментарій щодо застосування 
принципів сталого розвитку у менеджменті  довкілля.

- Вміти: аналізувати та збирати інформацію та данні, необхідні 
для впровадження принципів сталого розвитку у менеджменті 
довкілля.

Отже, у результаті навчання студенти оволодіють: 1) деякими базовими 
поняттями та концепціями менеджменту довкілля; 2) знаннями щодо 
принципів сталого землекористування. 

Ключові слова Деградація довкілля, чинники деградації довкілля, стале 
землекористування (чи природокористування), менеджмент довкілля

Формат курсу Очний
Проведення лекцій, семінарів та консультації для кращого розуміння 
тем

Теми Тиждень І
Лекція 1 (2 год.) Вступ. Що таке «довкілля»? Основні характеристики 

довкілля та види деградації. 
Семінар 1 (2 год.) Завдання для семінару: прочитати та проаналізувати 

літературу, що буде надана викладачем, та зробити коротку 
презентацію про основні види деградації довкілля. Студенти роблять 
короткі презентації, загальна дискусія щодо основних проявів 
деградація довкілля. 

Тиждень II
Лекція 2-3 (4 год) Основні чинники деградації довкілля: природні, 

економічні, інституційні, технологічні, демографічні, політичні. 
Характер дії різних чинників та їхня взаємодія. Ознайомлення із 
літературою щодо основних чинників деградації довкілля.

Тиждень III
Семінар 2 (2 год.) Семінар-дискусія: викладач наводить декілька 

прикладів деградації довкілля, студенти працюють в групах та 
вирішують, які чинники спричинили наведені приклади деградації 
довкілля. Кожна група представляє свою думку, загальна дискусія.

Семінар 3 (2 год) Запрошується працівник національного парку, який 
розповідає про існуючі проблеми у збереженні довкілля в межах 
парку. Студенти задають питання, а потім обговорюють в групах, які 
чинники спричиняють проблеми із збереженням довкілля в межах 
парку. 

Тиждень IV
Лекція 4 (2 год.) Довкілля як арена конфліктів та взаємодії: 



класифікація природних процесів та ресурсів. Інтереси, конфлікти та 
взаємодія. Класифікація конфліктів.

Лекція 5 (2 год.) Основні міжнародні та національні політики щодо 
покращення та збереження стану довкілля. 

Тиждень V
Cемінар 4 (2 год) Стратегія сталого розвитку: обговорення основних 

завдань сталого розвитку (UN Agenda 2030). 

Тиждень VI
Лекція 6 (2 год.) Втрата біорізноманіття як прояв деградації довкілля. 

Основні чинники втрати біорізноманіття та наслідки для добробуту 
людини. 

Лекція 7 (2 год.) Глобальна зміна клімату як прояв деградації довкілля. 
Основні чинники та наслідки для добробуту людини. 

Тиждень VIІ
Семінар 5-6 (4 год.) Студенти аналізують матеріали Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України та його 
регіональних департаментів щодо стану біорізноманіття в країні та 
регіонах. Які тенденції стану біорізноманіття? Які заходи 
вживаються? 

Тиждень VIII
Лекція 8 (2 год.) Забруднення довкілля як прояв деградації. Основні 

чинники та наслідки для добробуту людини.
Лекція 9 (2 год.) Зміна землекористування та вплив на стан довкілля. 

Зміна у використанні лісових та сільськогосподарських земель, 
урбанізація, видобуток корисних копалин та їхній вплив на стан 
довкілля. Чинники зміни землекористування. 

Тиждень IX
Семінар 7-8 (4 год.) Студенти виконують міні-проект. Вони проводять 

опитування в своїх сім’ях щодо змін, що відбулись у 
землекористуванні протягом останніх 20 років навколо тих 
населених пунктів, де проживають їхні батьки. Аналізують зібраний 
матеріал, і презентують на семінарі. Обговорення в групі: основні 
зміни довкілля та їхні наслідки.

Тиждень X
Лекція 10 (2 год.) Що таке менеджмент довкілля? Основні напрямки та 

принципи менеджменту довкілля. 
Лекція 11 (2 год.) Збереження біорізноманіття: природно-заповідні 

території та підходи до збереженні біорізноманіття у лісовому та 
сільському господарстві, та в урбанізованих територіях. Підходи до 
збереження біорізноманіття водних екосистем.

Тиждень XІ
Лекція 12-13 (4 год.) Менеджмент лісу та лісових ресурсів. Принципи 



та критерії сталого лісокористування та лісоуправління. Проблеми та 
виклики, та приклади вирішення конфліктів. 

Тиждень XІІ
Семінар 9-10 (4 год.) Ознайомлення із сертифікацією лісокористування 

та лісоуправління. Історія виникнення лісової сертифікації. Вплив 
лісової сертифікації на вирішення проблем у менеджменті довкілля. 

Буде запрошений директор лісгоспу, який розповість про лісову 
сертифікацію підприємства. Які переваги надає сертифікація? Чи 
допомагає вона вирішувати конфлікти в управлінні довкіллям? 
Загальна дискусія. 

Тиждень XIII 
Лекція 14 (2 год.) Менеджмент земельних ресурсів: принципи сталого 

землекористування, виклики та підходи до вирішення проблем. 
Лекція 15 (2 год) Урбанізовані території: принципи сталого розвитку, 

виклики та підходи до вирішення проблем. 

Тиждень XIV 
Семінар 11-12 (4 год.) Аналіз наукових публікації щодо сталого 

землекористування: кожен студент отримає 2-3 наукові публікації, 
прочитає та підготує презентацію про основні проблеми, висвітлені у 
статтях, та підходи до їх вирішення. 

Тиждень XV
Лекція 16 (2 год.) Наукові підходи для покращення менеджменту 

довкілля: екосистемний менеджмент, ланадшафтний моніторінг, 
геоекологічний менеджмент. Основні положення та принципи 
застосування.

Семінар 13 (2 год.) Зелені зони міст: роль у збереженні біорізноманіття 
та покращенні якості життя людини. Студенти готують доповіді на 
задані викладачем теми. 

Тиждень XVІ
Семінар 14-15 (4 год.) Розширений семінар-дискусія стосовно 

екосистемного менеджменту: принципи, основні наукові парадигми, 
приклади застосування.

Тиждень XVII
Семінар 16 (2 год.) Підсумковий семінар-дискусія: що ми вивчили, які 

питання досі незрозумілі, і як можна використати набуті знання у 
майбутній професії. 

Підсумковий 
контроль, форма

Іспит в кінці семестру у вигляді тесту

Пререквізити Студенти повинні могти читати англомовні тексти – для цього 
достатньо середнього рівня володіння англійською. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

Лекції подаються у вигляді мультимедійних презентацій. На семінарах 
обговорюються та підсумовуються концептуальні та прикладні питання 



використовуватися 
під час викладання 

курсу

менеджменту довкілля. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співвідношенням: 
• семінари – 70% семестрової оцінки; максимальна кількість балів: 70
• іспит – 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів: 30
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 
семінарські зайняття курсу. Студенти зобов’язані дотримуватися 
строків, визначених для здачі семінарських робіт. 
Політика оцінювання. Окрім балів, набраних за виконання  за виступи 
на семінарах та за екзамен, виставляються бали за присутність на 
семінарах, а також за короткі відповіді на запитання та коментарі під 
час занять. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.


