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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародна екологічна політика та діяльність» є вибірковою компонентою 

ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 26 год.; практичні заняття – 

24 год., самостійна робота – 100 год. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий 

контроль – залік. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Загальна екологія», «Екологія людини». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Загальна екологія», «Ландшафтна 

екологія», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Урбоекологія», «Екологічна 

безпека», «Екологічна експертиза». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Міжнародна екологічна політика та діяльність» у 

галузі природокористування є одним з головних важелів у здійсненні заходів з 

охорони довкілля. Діяльність державних органів, спрямована на забезпечення 

конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 
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відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Екологічну політику 

також можуть мати окремі підприємства чи організації. 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни - полягає у формуванні теоретичних 

знань та практичних навичок у студентів для ознайомлення з глобальними 

екологічними проблемами сучасності та концептуальними основами сталого 

розвитку, набуття знань з формування та реалізації міжнародної екологічної 

політики та заходів, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни 

передбачають надання основних понять про стан та принципи формування 

екологічної політики на міжнародному рівні та в провідних країнах; детальне 

вивчення формування української екологічної політики та механізмів її 

реалізації; ознайомлення з принципами формування екологічної політики 

підприємств, організацій, установ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен сформувати 

такі програмні компетентності: 

інтегральні компетентності (ІК): Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони 

довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 

основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов. 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1 Знання та критичне розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

ФК 4. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного 

екологічного законодавства.  

ФК 6. Здатність до використання основних принципів та складових 

екологічного управління. 

ФК 11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та 

збалансованого природокористування. 

ФК 12. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 



вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. 

програмні результати: 

ПРН1. Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

ПРН4.Використовувати принципи управління, на яких базується система 

екологічної безпеки. 

ПР13. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.  

ПР14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички (soft 

skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в парах та групах, 

робота з інформаційними джерелами), робота в команді (реалізується через: метод 

проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод проєктів). 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

 
 

№ 

 
 

Назви теми 

Форми організації 

навчання та кількість 

годин 

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин 
Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1 Тема 1. Нормативно-правова база з питань 

охорони і захисту навколишнього природнього 

середовища та екологічна політика України. 

2 2 8 

2 Тема 2. Комплексна стратегічна оцінка та 

актуалізація національної екологічної політики, як 

принцип сталого розвитку на міжнародній 

платформі співробітництва в галузі збереження 

довкілля. 

2 2 8 

3 Тема 3. Потенціал розвитку регіональної 

екологічної політики та екологічного управління. 

2 2 8 

4 Тема 4. Гармонізація законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу. 

2 2 8 

5 Тема 5. Еколого-економічні механізми 

природокористування та природовідтворення в 

Україні та країнах ЄС. 

2 2 8 

6 Тема 6. Реалізація екологічної політики на рівні 

місцевого самоврядування 

2 2 8 

7 Тема 7. Роль та діяльність Оргуської конвенції в 

Україні. 

2 2 8 

8 Тема 8. Роль неурядових та громадських 

організацій у плануванні та реалізації державної 

політики у сфері охорони довкілля. 

2 2 8 

9 Тема 9. Екологічні ініціативи місцевих громад: 

державна підтримка та механізм реалізації їх. 

2 2 8 

10 Тема 10. Міжнародна інтеграція України в галузі 

охорони довкілля. 

2 2 8 



11 Тема 11. Європейський зелений курс і кліматична 

політика України. 

2 2 8 

12 Тема 12. Паризька кліматична угода - міжнародна 

ініціатива протидії глобальному потеплінню 

2 2 6 

13 Тема 13. Євроінтеграційний курс України 

екологічної свідомості. 

2  6 

Разом 26 24 100 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі індивідуального 

переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на 

аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого завдання. 

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, цілеспрямованого 

набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його підготовки як фахівця, 

забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, інтерес до творчої 

роботи, здатність вирішувати наукові та практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний матеріал 

навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для засвоєння 

здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних 

занять. Організація самостійної роботи здобувачів передбачає: планування обсягу, 

змісту, завдань, форм і методів контролю самостійної роботи, розробку навчально-

методичного забезпечення; виконання здобувачем запланованої самостійної 

роботи; контроль та оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання 

ефективності виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача заняття 

можуть проводитись за індивідуальним графіком. 
 

№ 

п/п 

Вид самостійної роботи Години Термін виконання Форма та 

метод контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять 

20 щотижнево Усне та 

письмове 

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики дисципліни 

40 щотижнево Усне та 

письмове 

3 Індивідуальні завдання 20 2 рази в семестр Усне та 

письмове 

Разом 100   

 



Список основної та додаткової літератури  

Основна 

1. Економічний розвиток сучасних цивілізацій: Навч. Посібник. / А. С. Філіпенко. 

– К.: Либідь, 2000.  574 с. 

2. Міжнародні економічні відносини: Підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. 

– К.: Либідь, 2005. 462 с. 

3. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. 

– К.: Либідь, 2007. 640 с. 

4. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. К.:1996. Межжерин 

В.А. Цивилизация и ноосфера. Кн. 1. К.: 1996 

Додаткова 

1. Бадрак О., Шостак Л. Цілі та пріоритети сталого розвитку України / 

Економіка України.  2002.  №10.  С.30-36.  

2. Барановський В. До концепції переходу України на модель сталого 

розвитку / Економіка України. 2001.  №7.  С.78-83. 

3. Волощук В.М. та ін. Географічні проблеми сталого розвитку України / 

Укр. геогр. журн. 1998. №1. С.13-18. 

4. Гардашук Т. Екологічна політика та екологічний рух: сучасний 

контекст. К.- Знання: 2010. 252с. 

5.Трегобчук В. Концепція сталого розвитку для України / Вісн. НАН 

України. 2002. №2. С.31-40. 

 
Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% підсумкової 

оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру, до 10% 

за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської 

активності і до 30% підсумкової оцінки – за результатами підсумкового 

контролю. 

 
№ Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 10 

3 Виконання домашніх завдань 5 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл- 

презентації, презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 10 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

8 Виконання домашніх завдань 5 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 5 



10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання гугл- презентації, 

презентації за заданою проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти) 

5 

 Всього за атестацію 2 30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи 

та студентської активності 

10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В добре 

75-81 С 

66-74 D задовільно 

60-65 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів набрав 

(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 

35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. Крім того, обов’язковим 

при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних заходів є виконання 

індивідуальної творчої роботи (презентації). 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих документів 

як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Участь у дискусіях на 

лекційних та практичних 

заняттях, виконання 

контрольних робіт, 

індивідуальні та групові 

творчі завдання, 

тестування 

Критерії оцінювання 

90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи  при  цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 



73-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

55-72% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

35-54% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних  

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

15-34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових  

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Не вирішив жодного тестового завдання. 

 


	ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	Мета вивчення навчальної дисципліни
	Завдання вивчення дисципліни
	План вивчення навчальної дисципліни
	Контроль і оцінка результатів навчання

