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Анотація. Навчальна дисципліна «Зелені технології створення 

урбоекосистем» є складовою освітньо-наукрвої (професійної) програми 
підготовки студентів спеціальності 101 «Екологія».  

 
Швидке збільшення обсягів і кількості типів твердих і небезпечних 

викидів, скидів та відходів внаслідок економічного зростання, урбанізації та 
індустріалізації призводить до забруднення навколишнього середовища, 
появи небезпек для здоров'я населення, впливу на клімат, втрат цінних 
матеріалів і ресурсів. З найбільшою силою забруднення навколишнього 
середовища проявляється на урбанізованих територіях, де спостерігається 
висока концентрація населення. Одним з ключових напрямків технологічного 
розвитку в світі для забезпечення сталого розвитку є розвиток «зелених» 
технологій, які спрямовані на вирішення екологічних проблем і дозволяють 
забезпечити необхідний рівень економічного зростання без створення 
додаткових екологічних ризиків. При їх створенні, впровадженні та масовому 
поширенні виникає кумулятивний ефект значущих позитивних соціо-
еколого-економічних змін в урбоекосістеми. Предметом навчальної 
дисципліни є сукупність характеристик, принципів, інструментів, методів і 
механізмів застосування «зелених» технологій для створення сприятливих в 
екологічному плані урбанізованих територій з урахуванням накопиченого 
досвіду передових зарубіжних практик в цій галузі, а також з урахуванням 
національних особливостей. Завданнями навчальної дисципліни є 
формуваня розуміння сутності категорій «зелені» технології; вивченя 
«зелених» технологій в контексті сталого розвитку; оволодіня основними 
принципами, інструментами, методами і механізмами управління «зелених» 
технологій створення урбоекосистем; аналіз передових практик 



використання «зелених» технологій та оцінка можливостей їх застосування в 
Україні. 

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних 
знань про методологію і інструментарій для розробки і впровадження 
«зелених» технологій в рамках створення й управління розумним містом та 
практичних навичок за основними напрямками роботи з сучасними 
«зеленими» технологіями створення урбоекосистем з урахуванням 
показників якості навколишнього середовища. 

 
У результаті вивчення курсу студент повинен:  
знати: 
- сутність «зелених» технологій; 
- основні положення урбоекології, «зелених» технологій та «зеленого» 

розвітку урбанізованих територій, поняття та терміни; 
- пріоритети і принципи використання «зелених» технологій при 

створюванні або реконструкції урбанізованих територій; 
- інструменти і механізми управління екологічною безпекою міських 

територій; 
- передові зарубіжні практики використання «зелених» технологій; 
- соціальні, економічні та екологічні аспекти використання «зелених» 

технологій. 
вміти: 
- використовувати навчальну та наукову літературу щодо створення 

урбоекосистем з урахуванням екологічних вимог, працювати з проектною 
документацією; 

- робити та обґрунтовувати наукові висновки давати професійні 
рекомендації того чи іншого варіанту вибору «зелених» технологій; 

- застосовувати на практиці методи використанн  «зелених» технологій; 
- розробляти дієві ефективні заходи щодо впровадження принципів 

зеленого розвитку урбанізованих територій. 
 
Змістовні модулі дисципліни:  
Змістовний модуль 1: Історія розвитку «зелених» технологій. «Зелені» 

технології та сталий розвиток урбанизованих ьериторій. Головні поняття, 
особливості та проблеми сучасної урбанізації. Концепція Smart City. 
Інноваційна екосистема як основа розумного міста. Еволюція розумних міст. 
«Зелена» енергетика. Розумне виробництво. «Зелений»  транспорт і 
мобільність. Елементи інтелектуальної транспортної системи міста. Розумні 
системи безпеки. «Зелене» будівництво. Розумні будинки. Якість та безпека 
життєдіяльності населення. 
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