
Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.2 
                          шифр 

Проблеми екологічного підприємництва 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
101 Екологія  Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень  
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

14 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів, демонстрація таблиць; 
Практичні заняття. 

Статус дисципліни 
варіативна Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІI 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи  
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
екологічне право, проблем 
сучасного виробництва 

1/2 1/10 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів 
комплексу знань і необхідних практичних навичок в області екологізації 
підприємницької діяльності, застосування природоохоронного законодавства 
в господарській та підприємницькій діяльності з метою впровадження 
екологічного безпечного виробництва з урахуванням ринкових механізмів, 
для розвитку нового екологічного мислення та свідомості населення, 
формування попиту на екологічно чисті товари. 
Програма навчальної дисципліни: Досвіт екологічного підприємництва в 
світі і розвиток в Україні. Ринок екологічних товарів і послуг. 
Бібліографія: 1. Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невід’ємна 
складова сталого розвитку Украї- ни. // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, №26.- 2011. - С.35-39. 2. Нагірна Л. В. 
Теоретико-
методологічніпідходиформуванняконкурентнихперевагпідприємства / Л. В. 
Нагірна // Економіка: проблемитеорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 
251.-ДНУ, 2009. – С. 881 – 888.  

 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.3 
                             шифр 

Екологічний менеджмент і аудит 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю 

Галузь знань  
10 Природничі науки 

Кількість кредитів –  3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність   
101 Екологія  Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень  
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

14 4 

Методи навчання 
Лекції, практичні 
роботи 

Статус дисципліни 
варіативна Лабораторні заняття: 

  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

  Семестр ІIІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи 
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
природоохоронне 
законодавство та екологічне 
право  

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – аналіз функціонуючих систем 
менеджменту, формування принципів, методів та підходів для організації 
екологізації виробничих процесів та випуску екологічно чистої продукції. Студент 
повинен знати основні поняття системи екоменеджменту і екоаудиту, основні 
принципи і елементи системи екологічного менеджменту; особливості функції 
екопланування; основні елементи та види стратегій і планів організації. Він 
повинен вміти здійснювати аналіз екологічної результативності організації, 
здійснювати аудитування підприємства. 
Програма навчальної дисципліни: Екологічний менеджмент. Екологічний аудит. 
Бібліографія: 1. Екологічний менеджмент: Навч. посібник / За ред.. В.Ф.Семенова, 
О.Л.Михайлюк. – К.: 3нання, 2006. – 366 с. 2. Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. 
Екологічний менеджмент. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 432 с. 3. Екологічний 
аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту / В.Я.Шевчук, 
Ю.М.Саталкин, В.М.Навроцький та ін. – К.: Символ Т, 1997. –  221 с. 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.4 
                                                                          шифр 

Управління водними ресурсами 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю 

Галузь знань  
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
101 Екологія  Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень  
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

14 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів і транспарантів. 
Практичні і семінарські  
заняття. 

Статус дисципліни 
варіативна Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, колоквіум 
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 8год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
екологія, гідробіологія, 
гідрологія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з основами 
управління водними ресурсами, використання вод і взаємодії 
водогосподарських організацій. Студент повинен отримати знання 
теоретичних і практичних основ управління водними ресурсами. 
Програма навчальної дисципліни: Водні ресурси. Водогосподарська 
обстановка. Облік використання вод. Водокористування. Взаємодія 
водогосподарських організацій. Параметри дніпровських водосховищ. 
Моніторинг якості води.  
Бібліографія: 1.Водний кодекс України (Закон України від 6 червня 1995 
року № 213/95-ВР із змінами). 2. Закон України "Про аквакультуру" 18 
вересня 2012 року №5293 - VI. 3. Закон України „Про меліорацію земель” від 
14 січня 2000 року № 1389 – ХІV. 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.1.5 
                                                               шифр 

Міжнародна екологічна діяльність 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
10 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
101 Екологія  Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень  
магістр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

14 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів і транспарантів. 
Практичні і семінарські  
заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
варіативна 

Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, колоквіум 
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 8 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
загальна екологія та неоекологія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомлення з міжнародними природними 
ресурсами і основами співробітництва в області міжнародної екологічної діяльності, 
міжнародним екологічним правом.Студент повинен отримати знаннятеоретичних і 
практичних основ роботи міжнародних екологічних організацій, ознайомитись з 
правовими аспектами міжнародної екологічної діяльності. 
Програма навчальної дисципліни: Міжнародні природні ресурси. Міжнародне 
співробітництво в галузі охорони природи. Міжнародні екологічні організації. 
Міжнародні екологічні конференції і угоди. Міжнародне екологічне право. 
Бібліографія: 1. Тимошенко А.С. Международное сотрудничество по охране окружающей 
среды в системе ООН. - М: Наука, 1981. - 176 с. 2. Злобін Ю. А. – Основи екології – К., 
1998. – С. 236. 
 

 


