
Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.7. 
                                                                        шифр 

Збалансоване природокористування 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
0401 Природничі  науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування  

Денна Заочна 

Лекції: 
20 6 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

22 6 

Методи навчання 
словесні методи (бесіда, 
лекція);  
наочні (показ схем, малюнків, 
демонстрація таблиць);  
практичні (лабораторні 
роботи, досліди).  
метод проблемного викладу;  
дослідницький метод 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
3 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр VІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи 
 
 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
екологія 

1/1 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів комплексу знань і 
необхідних практичних навичок в області оптимізації природокористування, 
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.  
Програма навчальної дисципліни: Теоретичні основи збалансованого 
природокористування. Науково-методичні підходи до вимірювання та управління 
збалансованим природокористуванням. Зелена економіка. Основні засоби і рушійні 
сили реалізації збалансованого природокористування. Міжнародні та вітчизняні 
документи. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку. 
Бібліографія:1.Бобровский П.П. Место и роль эволюционной идеи в биологии 
(логико- методологический аспект). – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1973. – 180  с. 2. 
Борисенко А.А. К теории самоорганизующихся систем // Вісник СумДУ. – 2000. – № 
16. – С. 3-8.     3. Яремчук І. Г. Економіка природокористування. – К.: Присвіта, 2000. – 
431 с. 



Опис навчальної дисципліни ВВ2.3.4. 
                                                                        шифр 

Екологічне підприємництво 
назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
0401 Природничі  науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальність   
6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування  

Денна Заочна 

Лекції: 
20 6 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

22 6 

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

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
3 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр VІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи  
 
  

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
екологічна стандартизація та 
сертифікація 

1/1 1/6,5 

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 екологічно-безпечного виробництва з урахуванням 
ринкових механізмів, для розвитку нового екологічного мислення та свідомості. 
Програма навчальної дисципліни: Розвиток екологічного підприємництва в світі і 
Україні. Ринок екологічних товарів і послуг. 
Бібліографія: 1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 
2003. 2. Васюта О. А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть. – К. : КиМУ, 2003. –
306с. 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ. 4. Покропивний С.Ф., 
Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – 
К.:КНЕУ, 1997. – 244 с. 

 


