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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

36

54

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(12 годин лекцій;
24 години семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньої програми «Менеджмент екологічної безпеки»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти системи знань з природоохоронного законодавства,
як правового підґрунтя регулювання охорони використання природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальна частина
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Екологічне законодавство України: поняття і система
Законодавчі засади управління в екологічній сфері
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки
Відповідальність за порушення екологічного законодавства

Модуль 2. Особлива частина
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Законодавство у сфері охорони та використання земельних і
водних ресурсів
Законодавство у сфері охорони та використання надр та
атмосферного повітря
Законодавство у сфері охорони та використання лісів і рослинного
світу.
Законодавство у сфері охорони та використання тваринного світу і
природно-заповідного фонду
Законодавчі засади поводження з відходами.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні правові акти в екологічній сфері, їх систему і зміст; основні положення
законодавчих актів із регулювання охорони та використання різних видів природних
ресурсів;
вміти правильно тлумачити та застосовувати норми екологічного законодавства;
володіти навичками користуватися електронною законодавчою базою, вільно
здійснювати пошук нормативно-правових актів, розв’язувати задачі;
бути здатними аргументовано доводити та обґрунтовувати власну думку з
посиланням на нормативно-правові джерела.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
індивідуальні завдання в т.ч. науково-дослідні.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 45 балів
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 25 балів
- Виконання контрольних робіт – 30 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студенту, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
– за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

Інтернет джерела

1. Екологічне право України. Загальна частина: навч. посіб. /за заг. ред.
О.М. Шуміло. Харків : ХНУВС, 2010. 292 с.
2. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб. /за заг. ред.
О.М. Шуміло. Харків : ХНУВС, 2017. 384 с.
3. Мілімко Л. В. Екологічне право України (загальна частина) : навч. посіб.
Київ: Компринт, 2015. 284 c.
4. Середницька І.А. Екологічне право (в схемах) Альбом схем: Наочний
посібник. Одеса: ОДУВС, 2016. 81с.
5. Циклаурі О.Б. Природоресурсне право: глосарій. Маріуполь: ДонДУУ,
2019. 64 с.
1. Верховна Рада України – офіційний портал. URL:
https://www.rada.gov.ua (дата звернення: 02.09.2019).
2. Конституційний Суд України – офіційний веб-сайт. URL:
http://www.ccu.gov.ua (дата звернення: 30.08.2019).
3. Міністерство енергетики та захисту довкілля України – офіційний
веб-сайт. URL: https://menr.gov.ua (дата звернення: 02.09.2019).
4. Президент України – офіційне інтернет-представництво. URL:
https://www.president.gov.ua (дата звернення: 30.08.2019).
5. Судова влада України – офіційний веб-портал. URL:
https://court.gov.ua (дата звернення: 30.08.2019).
6. Урядовий портал – єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua (дата звернення: 30.08.2019).

