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1. Анотація 

Силабус включає в себе анотований зміст курсу «Еколого-економічні 

основи природокористування», мету (компетентності), перелік тем, матеріали 

для читання. 

Програму навчальної дисципліни «Еколого-економічні основи 

природокористування» розроблено з урахуванням методологічного, 

нормативно-методичного та правового забезпечення реалізації Основних 

напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки як складової 

національної безпеки. При розв’язанні проблеми екологічно безпечного 

водокористування були вирішені наступні вельми актуальні питання: 

запропонована та апробована нова еколого – соціальна концепція еколого – 

безпечного водокористування в населених пунктах України, яка орієнтована на 

комплексність в оцінці стану водних екосистем та впливу якості їх вод на 

життєдіяльність населення (основний наголос зроблено на евтрофовані водні 

екосистеми); розроблені та обґрунтовані еколого – цільові технології 

екологічного водовідведення в населених пунктах України, при яких не 

порушуються нормативні вимоги щодо стану водних екосистем як в штатних, 

так і в аварійних умовах водовідведення; запропоновано еколого – економічний 

механізм розподілу коштів, що виділяються на потреби впровадження 

екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України. 

Навчальна дисципліна «Еколого-економічні основи 

природокористування» спрямована на формування у фахівців третього 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» з базовою вищою освітою 

необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань про 

теоретичні засади економіки природокористування; оволодіння знаннями про 

зміст і структуру економічного механізму охорони навколишнього природного 

середовища й раціонального використання природних ресурсів; усвідомлення 

сутності еколого-економічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення й 

особливостей нормативної бази забезпечення раціонального 

природокористування; загальні принципи функціонування водного 

господарства,  здобуття відпрацювання практичних навичок для аналізу та 

оцінки сучасного стану розвитку водогосподарського комплексу та еколого-

економічних проблем, спричинених його діяльністю. 

 

2. Інформація про викладача 

Загальна інформація 

Дмитрієва Олена Олексіївна, заступник директора з 

наукової роботи та маркетингу наукових досліджень, 

завідувач лабораторії екологічно безпечного 

водокористування населених пунктів і 

господарських об’єктів УКРНДІЕП 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Бакуліна, 6, кабінет № 209. Телефон 

05034304419 

Е-mail dmitrieva.olena@gmail.com 
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Наукові інтереси* 

Екологічно безпечне природокористування 

населених пунктів і господарських об’єктів. 

Засоби і методи моніторингу навколишнього 

природного середовища. 

Інженерна екологія. 

Професійні здібності* Професійні знання. 
* – заповнюється за бажанням НПП. 

 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

УКРНДІЕП (http://www.niiep.kharkov.ua/).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щопонеділка з 10.00 до 11.00. У разі необхідності час додаткової консультації 

погоджується окремо. 

 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити: «Методологія та методи наукового аналізу», 

«Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки», «Стратегія сталого 

розвитку», «Моніторинг навколишнього природного середовища», 

«Математичне моделювання процесів забруднення компонентів навколишнього 

природного середовища», «Оцінка впливу на навколишнє природнє 

середовище».  

Постреквізити: виконання та захист кваліфікаційної роботи.  

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Еколого-економічні основи 

природокористування» є формування у аспірантів сучасного економічного 

мислення та компетентностей (комплексу спеціальних знань, навичок, умінь й 

особистісних характеристик), спрямованих на вирішення еколого-економічних 

проблем, через ознайомлення з основами водного господарства України, 

передумовами та факторами його розвитку, структурою водогосподарського 

комплексу та проблемами його функціонування, вироблення вміння 

застосовувати  розроблені здобуті теоретичні знання для оцінки, аналізу та 

прогнозу водокористування, водовідведення,  водоочистки,  водопідготовки в 

Україні. 

До завдань вивчення навчальної дисципліни віднесено: 

- ознайомлення здобувачів наукового ступеня з основами раціонального 

природокористування, соціальними та економічними проблемами територій, 

пов’язаних з забрудненням довкілля і використання природних ресурсів в 

Україні і світі; 

- набуття здобувачами знань щодо поточного стану різних компонентів 

довкілля; 
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- формування у здобувачів наукового ступеня необхідного рівня знань та 

умінь по розробці та аналізі програм сталого розвитку міст. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Еколого-економічні 

основи природокористування» є: формування у фахівців третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в 

їхній подальшій професійній діяльності рівня знань про теоретичні засади 

економіки природокористування; оволодіння знаннями про зміст і структуру 

економічного механізму охорони навколишнього природного середовища й 

раціонального використання природних ресурсів; усвідомлення сутності 

еколого-економічних проблем і стратегічних напрямів їх вирішення й 

особливостей нормативної бази забезпечення раціонального 

природокористування; загальні принципи функціонування водного 

господарства,  здобуття відпрацювання практичних навичок для аналізу та 

оцінки сучасного стану розвитку водогосподарського комплексу та еколого-

економічних проблем, спричинених його діяльністю. 

Здобувачі третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» повинні: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: 

- теоретичні засади економіки природокористування, сутність основних 

категорій, понять і термінів дисципліни, закономірності та принципи 

раціонального природокористування, основні цілі й завдання переходу 

України на модель сталого розвитку; 

- еколого-економічні проблеми раціонального використання природних 

ресурсів і стратегічні напрями їх вирішення, механізм державного 

регулювання у сфері використання, охорони й відтворення природно-

ресурсного потенціалу; 

- основні терміни еколого-соціальних основ водокористування; 

- основні принципи функціонування водогосподарського комплексу; 

- еколого-економічні проблеми водокористування та фактори, що їх 

зумовлюють. 

вміти: 

- проводити аналіз та оцінку сучасного стану водокористування; 

- розробляти основні шляхи та заходи вирішення еколого-економічних 

проблем водокористування та водовідведення; 

- застосовувати здобуті теоретично-методичні знання під час вирішення 

конкретних практичних ситуацій; 

- оцінювати сучасний стан і масштаби впливу антропогенного фактора на 

навколишнє середовище й окреслювати перспективні шляхи 

оздоровлення екологічної обстановки; 

- визначати й аналізувати основні показники й індикатори сталого 

розвитку; 

- визначати, обґрунтовувати й аналізувати економічну ефективність 

впровадження природоохоронних заходів, у тому числі екологічних 

інновацій і перероблення відходів; 
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- проводити дослідження й надавати обґрунтування шляхів вирішення 

еколого-економічних проблем і вибору стратегічних альтернатив 

екологізації виробництва. 

комунікації:  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

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

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- 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; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- 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; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

- здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

- здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувачі третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» : 

ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу; 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 
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ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

ЗК08. Здатність працювати автономно; 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування; 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля  та оптимізації природокористування 

 Результати навчання: 

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати  

та поглиблювати науку про навколишнє середовище  

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин ECTS. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників 
Денна форма навчання 

Рік підготовки 3-й ; 4-й 

Семестр 6-й; 7-й 

Обсяг кредитів ECTS 4 

Загальна кількість годин 120 год. 

Лекції 30 год. 

Практичні, семінарські 30 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 60 год. 

Вид підсумкового контролю залік; екзамен 
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6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні 

години утворюють пару академічних годин, що триває 90 хвилин без перерви. 

 

 

Т
и

ж
д

ен
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

 6 семестр (21 тиждень) 

 МОДУЛЬ 1. 

 

 

 

1-6 

 

Тема 1.1 Еколого-соціальні питання природокористування 

на засадах концепції сталого розвитку 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 2 год. 

Тема 1.2 Сучасне водокористування у населених пунктах з 

позиції сталого розвитку України 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 2 год. 

Тема 1.3 Методологічні основи організації та управління 

водокористуванням у населених пунктах України 

Лек – 2 год. 

Сем – 0 год. 

СР – 2 год. 

МОДУЛЬ 2. 

 

 

7-17 

Тема 2.1 Еколого-соціальна концепція водокористування 

населених пунктів України як складова досягнення їх 

сталого розвитку 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 2.2 Науково-практичні основи нових технологій 

екологічно безпечного способу водовідведення в населених 

пункта 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

Тема 2.3 Наукові основи еколого-економічного 

обґрунтування удосконалення систем водокористування. 

 

 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 4 год. 

МОДУЛЬ 3. 

 

18-21 

Тема 3.1 Методика екологічного оцінювання поверхневих 

водних об‘єктів. 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 7 год 

Тема 3.2 Оцінювання безпеки водокористування з 

евтрофованих водних об’єктів та оперативний контроль за їх 

станом методами космічного моніторингу 

Модульний контроль 

Лек – 2 год. 

Сем – 2 год. 

СР – 5 год 

               ЗАЛІК  

 15 тижнів (7 семестр) 

МОДУЛЬ 4. 

 

 

 

Тема 4.1 Визначення комплексу заходів по 

перевлаштуванню існуючого водовідведення у м.Одеса 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год 
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1-7 Тема 4.2 Визначення заходів щодо регулювання подачі 

поверхневих стічних вод міста на СБО «Північна», 

«Південна» і локальні очисні споруди 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 2 год 

Тема 4.3 Заходи щодо упорядкування відведення 

поверхневих стічних вод у Північному, Південному  районах 

і районі Котовського, м. Одеса 

Модульний контроль 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год 

 МОДУЛЬ 5. 

 

 

 

8-11 

Тема 5.1 Застосування механізму природоохоронного 

обміну боргів для фінансування впровадження екологічно 

безпечного водовідведення в населених пунктах України 

Лек – 4 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 6 год 

Тема 5.2 Основні етапи механізму впровадження екологічно 

безпечного водовідведення 

Модульний контроль 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 6 год 

 МОДУЛЬ 6. 

  

 

12-15 

Тема 6.1 Програмно-аналітичні методи аналізу Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год 

Тема 6.2 Метод вибору технології екологічно безпечного 

водовідведення населених пунктів України. 

Модульний контроль 

Лек – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 4 год 

                     ЕКЗАМЕН  

 УСЬОГО годин за дисципліну 120 

 

Примітка: Лек – лекція; ПЗ – практичне заняття; Сем – семінарське заняття; СР – самостійна 

робота.  

 

7. Рекомендована література 

Базова 

1. Гриценко А.В., О.Г. Васенко, А.В. Колеснік та ін. Сучасний екологічний 

стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні 

дослідження). – Харків, ВПП «Контраст», 2011. – 340 с. 

2. Гриценко А.В. Біоінженерні очисні споруди БІС (приклади ефективного 

використання керованого природного процесу самоочищення водного 

середовища) / А.В. Гриценко, М.А. Захарченко, І.А. Рижкова, Л.І. 

Яковлєва.-УкрНДІЕП, Харків: 2006.- 36 с. 

3. Дмитрієва О.О., Данілішин Б.М. Державна цільова екологічна „Програма 

упорядкування водовідведення в населених пунктах України” як основний 

документ перспективного розвитку водокористування в Україні // 

Водоочисні технології.– 2006. – №3 (19). – С. 17-22. 

4. Дмитриева Е.А., Горбач Т.В., Тихая И.А. и др. Влияние употребления 

водной взвеси цианобактерий во время вынашивания на некоторые 

стороны липидного обмена у крыс-самок и новорожденных крысят // 

Патологія / т.2, № 3, 2005. 
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5. Дмитрієва О.О. Існуюча концепція управління водокористуванням 

населених пунктів України / Продуктивні сили і регіональна економіка.- 

К.: РВПСУ.-  2006.- Ч. ІІ,  С. 228-238.  

6. Стратегічні напрями сталого розвитку України // під ред. д.е.н., проф., чл.-

кор. України Б.М.Данилишина - К., РВПС України НАН України, 2003. -

262 с. 

7. Природноресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин 

Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін.  - К.: РВПС України НАН 

України, 1999.- 716 с. 

8. Інструкцiя про порядок розробки та затвердження гранично-допустимих 

скидiв (ГДС) речовин у воднi об'єкти iз зворотними водами: Затв. 

Мiнприроди Украïни 15.12.94. – Харків: УкрНЦОВ, 1994. – 79 с. 

9. Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water 

policy [Электронный ресурс] // http://www.inanotool.com/environmental-

legislation/water/i/129/87/directive-2008-105-ec-on-environmental-quality-

standards-in-the-field-of-water-policy (дата обращения: 17.06.2016). 

10. Passos G.J.S., Bleninger, T., "CORMIX Model Application In Time Series For 

Diffferent Scenarios Of Effluent Types and Discharge Configurations", E-

proceedings of the 36th IAHR World Congress, 28 June – 3 July, 2015, The 

Hague, The Netherlands. 

11. Morelissen, R., Kaaij, T.van der, Bleninger, T., "Waste Water Discharge 

Modelling With Dynamically Coupled Near Field and Far Field Models", 

International Symposium on Outfall Systems, May 15-18, 2011, Mar del Plata, 

Argentina. 

12. Morelissen, R., Vlijm, R., Hwang, I., Doneker, R.L., Ramachandran, A.S., 

"Hydrodynamic modelling of large-scale cooling water outfalls with a 

dynamically coupled near-field–far-field modelling system", Journal of Applied 

Water Engineering and Research, 2015. 

13. Doneker, R.L., "Systems Development for Environmental Impact Assessment of 

Concentrate Disposal- Development of Density Current Simulation Models, 

Rule Base, and Graphical User Interface", DWPR Report No. 132, US Bureau 

of Reclamation, Denver CO, Aug. 2006. 

14. Bleninger, T. and G.H. Jirka, "First Steps in Modeling and Design of Coastal 

Brine Discharges", International Desalination & Water Reuse Quarterly, 

International Desalination Association, Vol. 17, No. 2, pp.48-55. Aug/Sep 2007. 

15. Jirka, G.H. "Improved Discharge Configurations for Brine Effluents from 

Desalination Plants", Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 134, No. 1, 

pp. 116-129, Jan. 2008. 

16. Jones, G.R., Nash, J.D., Doneker, R.L., and G.H. Jirka, "Surface Discharges into 

Water Bodies. I: Flow Classification and Prediction Methodology", Journal of 

Hydraulic Engineering, ASCE, Sept. 2007. 

17. Сташук В.А., Яцик А.В. До питання водної політики в Україні на 

принципах басейнового управління водними ресурсами: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://tib.znaimo.com.ua/download/docs-

9401/25500-9401.doc. 

http://www.inanotool.com/environmental-legislation/water/i/129/87/directive-2008-105-ec-on-environmental-quality-standards-in-the-field-of-water-policy
http://www.inanotool.com/environmental-legislation/water/i/129/87/directive-2008-105-ec-on-environmental-quality-standards-in-the-field-of-water-policy
http://www.inanotool.com/environmental-legislation/water/i/129/87/directive-2008-105-ec-on-environmental-quality-standards-in-the-field-of-water-policy
http://www.inanotool.com/environmental-legislation/water/i/129/87/directive-2008-105-ec-on-environmental-quality-standards-in-the-field-of-water-policy
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18. Sikdar, S.K. Jorney Towards Sustainable Development: A Role for Chemical 

Engineers [Текст] / S.K. Sikdar // Environmental Progress. — 2003. — 22, № 

4. — P. 227–232. 

 

Нормативно-правові документи: 

1. Водный кодекс Украины. К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 138 с. 

2. Закон України «Про правові засади цивільного захисту», від 24.06.2004 № 

1859-IV. 

3. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 

р. № 1264. 

4. Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. № 0962.  

5. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 

р. № 2456.  

6. Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 0591.  

7. Закон України «Про тваринний світ» від 03.03.1993 р. № 3041 і від 

13.12.2001 р. № 2894.  

8. Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 р. № 0180.  

9. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 

13.07.2000 р. № 1908.  

10. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 

21.09.2000 р. № 1989.  

11. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного стану 

населення» від 24.02.1994 р. № 4004.  

12. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 р.  № 0086.  

13. Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. № 0187.  

14. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. 

 № 2245.  

15. Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р. № 3745.  

16. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. № 

1809-111.  

17. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

від 08.02.1995 р. № 0039.  

18. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 

30.06.1905 р. № 0255. 

19. Закон України «Про Загальнодержавну програму поводження з 

токсичними відходами» від 14.09.2000 р. № 1947. 

20. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 

14.01.2000 р. № 1393. 

21. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відходів» від 07.03.2002 р. № 3073. 
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22. Закон України «Про затвердження Порядку розробки та затвердження 

норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки» від 8.02.1997 

р. № 163. 

23. Земельний кодекс України від 25.10. 2001 р. № 2768-14.  

24. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94.  

25. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12.  

 

Допоміжна 

1. Дмитрієва О.О., Власенко О.А., Савченко Н.В. Соціальні аспекти екологічно 

безпечного водовідведення в населених пунктах України // Коммунальное 

хозяйство городов. – Випуск 49. - К.: Техника. – 2003. – С. 94-100. 

2. Дмитриева Е.А., Верниченко А.А., Верниченко-Цветков Д.Ю., Разапова 

Т.А. Проблема совершенствования мониторинга источников питьевого 

водоснабжения подверженных антропогенному эвтрофированию // Сб. 

науч. ст. Х юб. Междунар. науч.-тех. конф. «Экология и здоровье 

человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», 

г.Щелкино, АР Крым. – 2002. – т. 2. – с. 352. 

3. Directive 2000/60/ EC of the European Parlament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for Community action in the field of 

water policy  //Official Journal of the hing a framework for  Community .-

L327, 22.12.2000.-72 p. 

4. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.11.02 з 

питання „Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води 

в містах і селах України”, К., 27 с.  

5. Лозанский В.Р. Гармонізація нормативного регулювання 

природоохоронної діяльності в Україні з діючим у Європейському Союзі 

// Проблемы охраны окружающей природной среды: Сб. научн. тр. / 

УкрНЦОВ, Харьков, 1996.- С. 61-75. 

6. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.А. Методологічні підходи 

до комплексної оцінки господарської освоєності водноресурсного 

потенціалу- К.: РВПС України НАН України.-2000.- 53 с. 

7. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Головинський І.П. Водні ресурси України 

(проблеми та методології) // Монографія.- К.: Видавничо-поліграфічний 

центр “Київський університет”, 2002. - 227 с. 

8. Федоренко К.Г., Реймерс Н.Ф. Сближение экономических и 

экологических целей в охране природы // Природа. – 1981.  № 9.  С. 3-12. 

9. С.І.Бандур, Т.А.Заяць, І.В.Терон. Сучасна соціально-економічна політика 

держави: теорія, методологія, практика. - К.: РВПС України  НАН України 

- ТОВ “Принт експрес”, 2002. - 250 с. 

10. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Економічна оцінка природних ресурсів: 

основні методологічні підходи. - Рівне. Видавництво РДТУ, 2000. 194 с. 

11. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством.- Взамен ГОСТ 2874-73. Введ. С 01.01.85.-М.: Из-во 

стандартов, 1982.- 7 с. 

12. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 



13 

скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із звортними водами. Затв. Наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 

116 від 15.12.1994 р.- Харків, УкрНЦОВ, 1994.-77 с. 

13. Правила прийому стічних вод підприємств у комунальні та відомчі 

системи каналізації населених пунктів України. Затв. наказом Держбуду 

України 19.02.2002 № 37 // Офіційний вісник України № 19, 2002.-С. 52-73. 

14. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України / 

Дорогунцов С.І., Чернюк Л.Г., Борщевський П.П., Данилишин Б.М., 

Фащевський М.І.-К.: Нічлава, 2002.- 690 с. 

15. Кузин А.К. Концепция охраны вод // Проблемы охраны окружающей 

природной среды: Сб. научн. тр. / УкрНЦОВ, Харьков.- 1996.- С. 23-39. 

16. Закон України “Про охорону здоров’я”. Затв. Постановою верховної Ради 

України від 19.11.1992 р. 

17. Жуков А.И., Карелин Я.А., Колобанов С.К., Яковлев С.В. Канализация. 

М.: Изд-во литературы по строительству, 1969.- 590 с. 

18. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями. В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, та ін.-

СИМВОЛ-Т, 1998.- 28с. 

19. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 
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Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.menr.gov.ua 

2. http://www.rada.gov.ua/ 

3. http://www.niiep.kharkov.ua/ 

 

8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Міжнародний досвід 

забезпечення екологічної безпеки» здійснюється за накопичувальною бально-

рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна 

оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням 

трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

 

 

 

 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.niiep.kharkov.ua/
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Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

(6 семестр) 

 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль 

№ 1 

Лекції 3 0 0 

Семінари 2 5 10 

Практичні 

заняття* 
0 0 0 

Модул. 

контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 10 10 

Разом за модуль № 1 20 

Модуль 

№ 2 

Лекції 3 0 0 

Семінари 3 5 15 

Практичні 

заняття* 
0 

 

0 
0 

Модул. 

контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 10 10 

Разом за модуль № 2 25 

 

Модуль 

№ 3 

Лекції 2 0 0 

Семінари 2 5 10 

Практичні 

заняття* 

0 0 
0 

Модул. 

контроль* 

(контрольна 

робота) 

 

1 

 

10 
10 

Разом за модуль № 3 20 

                          Разом за поточний контроль 65 

ІІ. Диференційований залік 30 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
до 5 

Разом за всі види навчальної роботи 100 

* – обов’язкові види навчального контролю. 
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Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

( 7 семестр)  

 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль 

 № 4 

Лекції 3 0 0 

Семінари 0 0 0 

Практичні 

заняття* 
3 5 15 

Модул. контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 10 10 

Разом за модуль № 4 25 

Модуль  

№ 5 

Лекції 2 0 0 

Семінари 0 0 0 

Практичні 

заняття* 
2 

5 
10 

Модул. контроль* 

(контрольна 

робота) 

1 10 10 

Разом за модуль № 5 20 

 

Модуль  

№ 6 

Лекції 2 0 0 

Семінари 0 0 0 

Практичні 

заняття* 

3 5 
15 

Модул. контроль* 

(контрольна 

робота) 

 

1 

 

10 15 

Разом за модуль № 6 30 

                          Разом за поточний контроль 75 

ІІ. Екзамен 20 

Додаткові необов’язкові завдання та науково-дослідна 

діяльність здобувача вищої освіти 
до 5 

Разом за всі види навчальної роботи 100 

 

Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

- поточного контролю роботи здобувача вищої освіти впродовж 

семестру; 

- підсумкового контролю успішності.  

До уваги можуть братись додаткові необов’язкові завдання та науково-

дослідна діяльність здобувача вищої освіти. 
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Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та 

практичному занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих 

навичок під час виконання завдань практичних  і лабораторних робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському 

занятті (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів– здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

3-4 бали – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може 

окреслити деякі аспекти визначеної теми; 

1-2 бали – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або 

поверхово розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому 

суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті в 6 семестрі (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни, звіт оформлений 

граматично і стилістично без помилок; 

3-4 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, але не 

наведено аргументацію і не використовуються професійні терміни, звіт 

оформлений граматично і стилістично без помилок; 

1-2 бали – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні 

граматичні чи стилістичні помилки; 

0 балів – завдання не виконане. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті в 7 семестрі (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, наведено 

аргументацію, використовуються професійні терміни, звіт оформлений 

граматично і стилістично без помилок; 

4 бали – завдання виконане в повному обсязі, відповідь вірна, але не 

наведено аргументацію і не використовуються професійні терміни, звіт 

оформлений граматично і стилістично без помилок; 

1-3 бали – завдання виконане частково, у звіті допущені незначні 

граматичні чи стилістичні помилки; 

0 балів – завдання не виконане 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, 

системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність 

оформлення письмової роботи, самостійність виконання. 
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Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у 

вигляді аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього 

семінарського заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти при виконанні 

контрольних робіт (оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано 

всі вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на 

більшість запропонованих питань. 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час 

диференційованого заліку (оцінюється від 0 до 20 балів): 

30 балів – здобувач вищої освіти в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив 

вміння застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. 

При відповіді продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою 

літературою. 

21-29 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, однак при наданні відповіді на деякі питання не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, наявні несуттєві неточності та 

незначні помилки, які не впливають на загальну правильність відповіді. 

11-20 балів – здобувач вищої освіти засвоїв тільки основний матеріал, не 

знає окремих положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо 

чітко сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні 

матеріалу, має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. 

6-10 балів – здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму 

критеріїв оцінки. 

1-5 бали – здобувач вищої освіти не засвоїв значної частини 

програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не вміє логічно і 

послідовно викласти основні положення і має значні труднощі у пов’язанні 

теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. Для отримання 

заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання 

заліку необхідне значне доопрацювання. 

Перелік питань для підготовки до диференційного заліку відповідно 

питань до підсумкового контролю 1-3. 
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Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі 

з метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань 

і навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у 

практичній діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі 

екзамену. 

Залік проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді здобувач вищої освіти. Для уточнення 

оцінки знань не виключається можливість додаткових запитань за іншими 

розділами курсу 

 

Перелік питань для підготовки до заліку  

1. Охарактеризуйте стан водних ресурсів України. 

2. Які чинники негативно впливають на якість поверхневих вод. 

3. Які напрями удосконалення системи сучасного водокористування в 

населених пунктах України 

4. Визначте концептуальні засади соціально – економічної концепції 

організації водокористування. 

5. Визначте концептуальні засади стратегії сталого розвитку. 

6. Поняття сталий розвиток та індикатори сталого розвитку. 

7. Які в Україні пріоритети державної екологічної політики? 

8. Які міжнародні нормативні документи застосовуються для вирішення 

головних задач державної політики в галузі водокористування? 

9. Які специфічні особливості має водний ресурс як товар? 

10. За яким принципом розроблена схема формування ціни на водні ресурси, 

як на товар? Які складові витрат постачальника та зиску користувача 

виділяють. 

11. Охарактеризуйте кількісну та якісну характеристику водних ресурсів 

України. 

12. Яким чинником зумовлений негативний вплив існуючого 

водокористування на водні ресурси?  

13. Які наслідки перманентного скиду недостатньо очищених та неочищених 

зворотних вод від населених пунктів. 

14. Поняття антропогенне евтрофування, в чому полягає відмінність від 

природного? Наслідки антропогенного евтрофування.  

15.  У чому полягає взаємозв’язок евтрофування поверхневих вод і 

ступеня їх мікробіологічного та хімічного забруднення 

16. Охарактеризуйте принципову схему організації водокористування у 

населених пунктах України?  

17. Які види стічних вод утворюються на території населених пунктів? 
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18. Наведіть основні складові існуючої концепції організації та управління 

водокористуванням  у населених пунктах України. 

19. Надайте еколого-економічну характеристику регіонів України з 

урахуванням наслідків аварійних ситуацій. 

20. Завдання органів, що контролюють джерела забруднення у населеному 

пункті? 

21. На які документи спирається нормативно-правова база щодо 

регламентації водойм, які використовуються для водопостачання та 

рекреації? 

22. Які показники визначаються в нормативних документах при організації 

контролю рівня евтрофування?  

23. Які етапи виділяють при організації водовідведенням і організації 

процесами деевтрофування водних об’єктів та підготовки питної води? 

24. Які основні складові існуючої концепції організації та управління 

водокористуванням  у населених пунктах України та її недоліки. 

25. Яким питанням приділена увага в існуючій концепції організації та 

управління водокористуванням в населених пунктах? 

26. Головні засади еколого-соціальної концепції водокористування в 

населених пунктах України 

27. Охарактеризуйте організацію експлуатації екологічно безпечного 

водовідведення та водоспоживання населеного пункту  у штатних та 

аварійних ситуаціях 

28. Визначте джерела фінансування заходів Програми розвитку систем 

екологічно безпечного водокористування в населених пунктах України 

29. Поняття екологічно-безпечне водоспоживання і водовідведення у 

населених пунктах. Які основні вимоги до екологічно безпечного 

водокористування населених пунктів України? 

30. Які основні функції екологічно-безпечної системи водовідведення 

населених пунктів для існуючих систем водовідведення? 

31. Охарактеризуйте вхідні, внутрішні та вихідні показники водовідведення 

населених пунктів як системи. 

32. Які конструктивні та експлуатаційні зміни пропонуються в існуючі 

способи водовідведення для реалізації екологічно безпечних технологій 

водовідведення? 

33. За яких умов здійснюється подача поверхневих стічних вод населених 

пунктів на очисні біологічні споруди або на локальні очисні споруди? 

34. Охарактеризуйте основні методичні положення еколого-економічного 

обґрунтування удосконалення систем водокористування  населених 

пунктів. 

35. Що є основою системного підходу до еколого-економічного 

обґрунтування? 

36. Які показники використовують для оцінки ефективності при еколого-

економічному обґрунтуванні? 

37. Послідовність вирішення задачі оцінки показників та задачі 

оптимізації запропонованих заходів водокористування? 
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38. Охарактеризуйте особливості проведення даних етапів щодо аналізу 

способів удосконалення існуючих систем водовідведення в населених 

пунктах України? 

39. На які сегменти необхідно орієнтуватись при розгляді проектів систем 

водокористування в сучасних умовах України? 

40. Охарактеризуйте види економічних показників при еколого-

економічному обґрунтуванні. 

41. Що визначає показник чистої поточної вартості (ЧПВ)? 

42. Що варто віднести до результатів оцінки щодо обґрунтування 

способів водовідведення? 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти під час екзамену 

(оцінюється від 0 до 20 балів): 

20 балів – здобувач вищої освіти в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив 

вміння застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно 

аналізувати, узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. 

При відповіді продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою 

літературою. 

16-19 балів – здобувач вищої освіти достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, однак при наданні відповіді на деякі питання не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, наявні несуттєві неточності та 

незначні помилки, які не впливають на загальну правильність відповіді. 

11-15 балів – здобувач вищої освіти засвоїв тільки основний матеріал, 

не знає окремих положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо 

чітко сформулювати окремі положення, порушує послідовність у викладанні 

матеріалу, має певні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. 

5-10 балів – здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, зміст визначених питань розкриває недостатньо, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. Відповідь задовольняє мінімуму 

критеріїв оцінки. 

1-4 бали – здобувач вищої освіти не засвоїв значної частини 

програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не вміє логічно і 

послідовно викласти основні положення і має значні труднощі у пов’язанні 

теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. Для отримання 

заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання 

заліку необхідне значне доопрацювання. 

Перелік питань для підготовки до екзамену відповідно питань до 

підсумкового контролю 4-6. 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі 

з метою оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти, оцінки їх знань 

і навиків за обсягом, якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у 
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практичній діяльності відповідно до моделі фахівця, проводиться у формі 

екзамену. 

Залік проводиться за білетами. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді здобувач вищої освіти. Для уточнення 

оцінки знань не виключається можливість додаткових запитань за іншими 

розділами курсу 

Перелік питань для підготовки до екзамену  

1. Поняття природокористування, його соціально-економічна суть і складові 

частини.  

2. Необхідність екологізації виробництва.  

3. Екологічні наслідки науково -технічного прогресу.  

4. Екологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології.  

5. Поняття природних ресурсів.  

6. Класифікація природних ресурсів.  

7. Оцінка природних ресурсів.  

8. Економічна оцінка впливу людини на природу  

9. Методика визначення збитків, викликаних погіршенням навколишнього 

середовища  

10. Економічне стимулювання раціонального природокористування  

11. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів  

12. Наукові основи раціонального природокористування 

13. Структура державного апарату управління раціональним 

природокористуванням 

14. Моніторинг ефективності природоохоронної політики 

15. Поняття і напрями раціонального землекористування.  

16. Роль і значення водних ресурсів в агропромисловому виробництві.  

17. Поняття раціонального водокористування та основні його напрями.  

18. Шляхи раціонального використання і вдосконалення охорони водних 

ресурсів  

19. Економіко-екологічна ефективність водогосподарського будівництва.  

20. Ринкова економіка і раціональне природокористування. Вплив 

економічної структури на навколишнє середовище: підхід «витрати—

випуск». Шляхи поліпшення екологічної ситуації. 

21. Концепція сталого розвитку. 

22. Енвайронменталізм як основа формування економі природокористування. 

23. Класифікації природних ресурсів. 

24. Еколого-економічна класифікація природних ресурсів (за проф. 

Синякевичем І.М.) 

25. Модель матеріального балансу. Роль законів термодинаміки в економіці 

природокористування.  

26. Принципи екополітики. 
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27. Концепція загальної економічної вартості ресурсів довкілля. 

28. Аналіз затрат і доходів. Критерії Парето-покращення та потенційного 

Парето-покращення. 

29. Класифікація методів економічної оцінки ресурсів довкілля. 

30. Метод суб’єктивної оцінки. 

31. Метод затрат на подорож. 

32. Метод цін задоволення. 

33. Метод виробничої функції. 

34. Економічна оцінка природних ресурсів в Україні: поняття, функції. 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

Накопичувальна 

100-бальна шкала 

Рейтингова шкала 

ECTS 
Національна шкала 

90-100 A відмінно  

80-89 B 
добре  

65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно  

0-34 F 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі вищої освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не 

допускаються).  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна 

підготовка до семінарських та практичних занять за рекомендованою 

літературою, якісне і своєчасне виконання завдань. 

3. Під час заняття мобільними пристроями дозволяється 

користуватися тільки з навчальною метою і з дозволу керівника заняття. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік 

цих балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 40 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат. 

6. Суворе дотримання правил безпеки під час організації виїзних 

занять на об’єкти (не) виробничої сфери. 

 

Розробник: 

старш. наук. співроб. УКРНДІЕП  

д-р екон. наук,         Олена ДМИТРІЄВА 


