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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

В рамках дисципліни «Міжнародна екологічна безпека» формуються 

теоретичні та практичні знання, уміння і навички з питань міжнародної екологічної 

безпеки та охорони довкілля (дослідження екологічних процесів та екологічне 

управління суспільними процесами) для застосування у професійній діяльності . 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема1. Сутність 

міжнародної 

екологічної 

безпеки 

2/2 - розуміти зміст 

екологічних законів 

- характеризувати 

міжнародний досвід 

забезпечення 

екологічної безпеки 

 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

7 

Тема 2. 

Міжнародні 

організації у 

сфері охорони 

навколишнього 

середовища 

2/2 - визначати ключові 

складові діяльності 

ООН і її 

спеціалізованих 

організацій 

(ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, ВООЗ, 

ФАО, ВМО) в сфері 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

7 
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охорони 

навколишнього 

середовища 

- знати ключові 

неурядові 

природоохоронні 

організації 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

Тема 3. 

Характеристика 

міжнародного 

екологічного 

законодавства 

2/2 - пояснювати 

бачення вирішення 

екологічних 

проблем з точки 

зору лідерів 

світових держав 

- описувати розгляд 

екологічних питань 

в діяльності 

Римського клубу 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

7 

Тема 4. 

Стратегія 

сталого 

розвитку 

1/1 - розуміти сутність і 

складові елементи 

концепції сталого 

розвитку 

- знати методичні 

підходи до 

визначення індексу 

та ступені 

гармонізації сталого 

розвитку 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

7 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

7/7  Контрольна 

робота у 

вигляді тестів 

різного типу 

10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Участь 

України в 

міжнародному 

співробітництві 

в галузі охорони 

навколишнього 

середовища 

2/2 - аналізувати 

міжнародне 

співробітництво 

України у галузі 

охорони 

навколишнього 

середовища 

- знати нормативно-

правову основу 

участі України в 

міжнародному 

співробітництві в 

галузі охорони 

навколишнього 

середовища. 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Тема 6. 

Політика 

сталого 

розвитку в 

Україні 

2/2 - аналізувати Цілі 

Сталого Розвитку, 

адаптовані для 

України (2020–2030 

роки) 

- аналізувати 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

6 



екологічний вимір 

сталого розвитку 

регіонів України 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

Тема 7. 

Реформування 

українського 

законодавства з 

урахуванням 

екологічних 

стандартів ЄС 

2/2 - характеризувати 

стандарти ЄС в 

галузі управління 

промисловим 

виробництвом і 

місце в них 

підсистеми 

управління впливом 

підприємств на 

навколишнє 

середовище 

- робити висновки 

щодо імплементації 

міжнародного 

досвіду в сфері 

екологічної 

сертифікації та 

маркування. 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Тема 8. 

Запровадження 

системи 

екологічного 

менеджменту і 

аудиту в 

Україні 

2/2 - обґрунтовувати 

необхідність 

впровадження 

системи 

екологічного 

менеджменту і 

аудиту 

- характеризувати 

саморегулювання за 

допомогою систем 

екологічного 

менеджменту 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

4 

Підсумки 

модуля 2 

8/8  Контрольна 

робота у 

виглядів 

тестів різного 

типу 

10 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс (1 семестр) 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Відповіді на семінарських заняттях мають спиратися на 

власноруч підготовлений конспект. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 



використану літературу. Унікальність робіт має складати не 

менше 70%. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


