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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – поглибити науково-географічні засади екологічного світогляду, 

сформувати систему знань про методику створення природоохоронних проектів та 

набути практичних навичок управління ними. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1) Опанування дисциплін «Основи екології», «Екологічне право України», 

«Міжнародне право навколишнього середовища», «Геоінформаційні системи в 

географії», «Методологія географічної науки», «Дистанційні дослідження Землі». 

2) вміння аналізувати екологічну ситуацію на  різних інформаційних зрізах, 

визначати основні екологічні проблеми та конфлікти природокористування.   

3) володіння навичками аналізу картографічних матеріалів та побудови карт. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Зміст дисципліни розкриває теоретичні та прикладні питання управління екологічними 

проектами та міжнародного досвіду співробітництва у природоохоронній галузі. Структура 

дисципліни передбачає вивчення основ управління екопроетами впродовж їх життєвого 

циклу – від ініціації і до завершення. Друга частина присвячена опануванню міжнародного 

досвіду екологічного співробітництва. 

Дана навчальна дисципліна є однією з складових комплексної підготовки освітньої 

програми «Природнича географія» спеціальності «Географія». 

3. Завдання (навчальні цілі) – вивчення дисципліни спрямовано на: 

-  формування знань про екологічні аспекти різних видів господарської діяльності 

та сучасну методику управління різномасштабними  екологічними проектами; 

- ознайомлення з сучасними національними та міжнародними стандартами 

екологічного проектування та управління проектами; 

- надбання навичок управління природоохоронними проектами від стадії 

 їх ініціювання до завершення  – протягом життєвого циклу проекту; 

-  вміння оцінювати економічну доцільність екологічних проектів; 

- навички проведення екологічної експертизи проектів; 

Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність)  

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 
Код Результат навчання 

1.1 
географічні засади природо-

охоронної діяльності; лекції, практичні 

заняття 
опитування у 

тестовій, 

усній та 

письмовій 

формі 

до 10% 

1.2 
правове поле та нормативно-

законодавчу базу в галузі 

екологічного права України та 

міжнародного екологічного права; 

лекції, 

практичні заняття 

до 10% 

1.3 
теоретичні засади та методика 

управління екопроектами;  лекції до 10% 
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1

1.4 

вітчизняний та міжнародний досвід  

управління екологічними проектами; 
практичні заняття 

до 10% 

1

1.5 

міжнародні та національні 

стандарти управління екологічними 

проектами. 
лекції 

до 10% 

1

2.1 

оцінювати екологічну ситуацію на 

місцевому, регіональному, 

державному та міждержавному 

рівнях; 

практичні заняття 

 

до 5% 

2

2.2 

прогнозувати розвиток екосистем в 

умовах антропогенного 

навантаження; 

лекції, практичні 

заняття 

до 7% 

1

2.3 

розробляти проекти, направлені на 

збереження, відновлення та розвиток 

екосистем; 

лекції, практичні 

заняття 

до 8% 

2.4 управляти природоохоронними 

проектами 

лекція, практичне 

заняття 

до 7% 

2

3.1 

оформляти результати досліджень у 

вигляді окремих проектів 
практичні заняття 

практичні 

роботи 

до 7% 

2

4.1 

проводити  експертизу екопроектів  практичне 

заняття 

до 8% 

2

4.2 

оцінювати ефективність  

екопроектів 

практичне 

заняття 

до 7% 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 

спеціалізації) 

 

Результати навчання 

дисципліни (код)  

 

Програмні  

результати навчання 

(назва) 

1. 2. 3.  4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 1 2 

1. Збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію в 

галузях предметної області 

географічних наук  

+ + + + + + + +  +     + + 

2. Використовувати усно і 

письмово грамотну фахову 

державну мову 

+ +               

3. Виявляти знання і вміння 

спілкуватися іноземною 

мовою за фахом 

  +              

4. Використовувати 

інформаційні технології, 

картографічні та 

геоінформаційні моделі в 

галузях предметної області 

+ +  +  +   + + + + + + + + 
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географічних наук. 

5. Демонструвати уміння 

проводити польові та 

лабораторні дослідження.  

 +  +        + +    

6. Визначати основні 

характеристики, процеси, 

історію і склад географічної 

оболонки.  

+  + +  + +  +      + + 

7. Застосовувати моделі, 

методи і дані природничих і 

суспільних наук, 

інформаційних технологій 

тощо при вивченні 

формування і розвитку 

об’єктів і процесів 

географічної оболонки. 

+  + + + + + +   +    + + 

8.  Використовувати польові 

та лабораторні методи для 

аналізу природно і 

суспільно-географічних 

об’єктів і систем.  

 +  + +       + + +    

9. Виконувати дослідження 

географічної оболонки та її 

сфер за допомогою 

кількісних та якісних методів 

аналізу 

+ +  + + + + +     +  +  

10. Аналізувати склад і 

будову природно- та 

суспільно-географічних 

об’єктів і систем (відповідно 

до спеціалізації) на різних 

просторово-часових рівнях. 

+   + + + + +       + + 

11. Впорядковувати і 

узагальнювати матеріали 

польових та лабораторних 

досліджень, інтегрувати їх 

від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

 +  + +       + + +     

12. Знати і застосовувати 

теорії, парадигми, концепції 

та принципи в галузях 

предметної області географії 

відповідно до спеціалізації.  

+  +  +  + +       + + 

13. Дотримуватися 

морально-етичних аспектів 

досліджень, інтелектуальної 

й академічної доброчесності, 

професійного кодексу 

поведінки 

       + +      + + 

14. Демонструвати здатність      +          + + 
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проводити самостійні 

дослідження природно- та 

суспільно-географічних 

об’єктів, систем і процесів у 

географічній оболонці за 

польових і лабораторних 

умов. 

15. Знати і пояснювати зміни 

в географічній оболонці з 

позицій концепції сталого 

розвитку. 

  +  + + + +       +  

16. Виявляти державницьку і 

громадянську позицію у 

професійній діяльності. 

       +         

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних, самостійних  робіт, 

опитуванні та написанні контрольних робіт.  
Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 

балів 
Max.– 30 балів Min. – 18 балів Max.–30 балів 

Опитування «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 

Практичні роботи «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 

Модульна контрольна 

робота 1 
«6» х 1  = 6 «10»  х 1  = 10   

Модульна контрольна 

робота 2 
  «6»  х 1  = 6 «10» х 1  = 10 

 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в усній формі. Максимальна 

кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових 

– 24 бали. 

- умови допуску до іспиту: студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску – 36 балів.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Залік  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі 

проводиться після завершення викладання кожної лекції. Практичні та самостійні  роботи 

захищаються по виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. Перша 

модульна контрольна робота проводиться на другому тижні листопада, друга модульна 
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контрольна робота проводиться на першому тижні грудня.  
 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  



8 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практ. с/р 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Географічні засади природоохоронної діяльності  

та теорія управління як її складова (31 год). 

1. 

Вступ. Географічні засади розвитку природоохоронної 
діяльності в цілому та теорії управління як її важливої 
складової. Зміст курсу, міжпредметні зв’язки з іншими 
дисциплінами. Основні проблеми та завдання 
природоохоронної справи. 

2 2 4 

2. 

Екологічний проект та специфіка проектної 

природоохоронної діяльності. Поняття управління 

проектами. Базовий стандарт з управління проектами 

PMBоK (5 редакція) Інституту управління проектами PMI.  

2  6 

3. 
Структура управління проектами. Стандарт управління 

проектами. Галузі знань з управління проектами. 
2 2 4 

4. 
Управлінські процеси, взаємозв'язки  між ними. Особливості 

управління екопроектами. 
2  4 

5. 

Управління інтеграцією екопроекту. Розроблення статуту 

екопроекту. Розроблення плану управління екопроектом. 

Управління змістом екопроекту. Створення ІСР. 

Підтвердження змісту. Контроль змісту. 

2 2 6 

6. 

Керівництво та управління виконанням екопроекту. 

Моніторинг та управління роботами екопроекту. Здійснення 

інтегрованого управління змінами. Завершення проекту або 

фази. 

2  4 

7. 

     Управління часом екопроекту. Визначення послідовності 

операцій. Оцінка ресурсів операції. Оцінка тривалості 

операції. Розроблення розкладу. Контроль розкладу.  
2 2 4 

8. 
Управління вартістю екопроекту. Оцінка витрат. Визначення 

бюджету. Контроль витрат. 
2  8 

9. 

Управління якістю екопроекту. Управління людськими 

ресурсами. Розроблення плану управління людськими 

ресурсами. Управління командою екопроекту. 

2 2 6 

10. 

Управління ризиками екопроекту.        Управління 

комунікаціями екопроекту. Управління поставками 

екопроекту.  
2  7 

 
Модульна контрольна робота 1 

 
 1  

Змістовий модуль 2  

Тема 2. Управління екологічною діяльністю в Україні  (8 год.) 

 

11. 
Організація служб охорони навколишнього природного 

середовища в Україні. Завдання і організація контрольних 
2 2 10 
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служб охорони навколишнього середовища на обласному 

рівні. Порядок проведення інспекторських перевірок із 

дотримання природокористувачами вимог екологічного 

законодавства. 

12. 

Порядок здійснення державного контролю за станом 

природних об’єктів, природних ресурсів та природних 

комплексів. Порядок взаємодії органів державної екологічної 

інспекції Міністерства екології та природних ресурсів 

України з іншими організаціями контролю. 

2  10 

13. 
Система моніторингу стану навколишнього природного 

середовища України. 2  10 

Тема 3. Міжнародний досвід управління природокористуванням, охороною природи та 

забезпеченням екобезпеки (13 год.) 

14. 

Географічні засади  міжнародного моніторингу 

навколишнього середовища. 

 
2  20 

15. 
Міжнародне право навколишнього середовища. Стан та 

перспективи розвитку.  2 2 30 

 Підсумкова  модульна контрольна  робота  1  

 ВСЬОГО 34 18  

Загальний обсяг 54 год., в тому числі: 

Лекції –30 год. Практичні заняття – 15 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 133  год. 
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