
1. Загальні організаційно-методичні вказівки щодо проведення 

самостійної підготовки студентами. 

Самостійна робота слухачів – форма організації навчального процесу, яка 

є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових для відвідування навчальних занять. Час, відведений для 

самостійної роботи, регламентується робочим навчальним планом і може 

становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 

вивчення конкретної дисципліни.  

Зміст самостійної роботи слухача визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни, завданнями та вказівками викладачів. Самостійна 

робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених 

для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, конспектами лекцій, відповідною науковою та 

фаховою монографічною та періодичною літературою, методичними 

рекомендаціями та вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної 

роботи передбачають можливість здійснення ним самоконтролю за рівнем 

розуміння і засвоєння навчального матеріалу. Навчальний матеріал дисципліни, 

передбачений робочим навчальним планом для засвоєння слухачем у процесі 

самостійної підготовки, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення навчальних 

занять. 

Самостійна робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і 

проводиться з метою закріплення і поглиблення знань, отриманих на лекціях та 

інших видах занять, придбання досвіду роботи з літературою, активного 

пошуку нових знань, підготовки до наступних занять, заліків (екзаменів). 

Самостійна підготовка слухачів проводиться, як правило, у складі 

навчальних взводів у закріплених за ними аудиторіях (згідно розкладу, який 

розроблено деканатами факультетів). 

Самостійна робота слухача, за необхідністю, може проводитись у читальній 

залі бібліотеки університету, навчальних кабінетах і аудиторіях, комп’ютерних 

класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Особами, відповідальними за підтримку порядку в закріплених 

аудиторіях, є заступники командирів взводів (старости груп). Вони несуть 

особисту відповідальність за підтримання дисципліни та порядку під час 

самопідготовки, виконання розпорядку дня.  



Відповідно до вимог стандарту, ОКХ та ОПП, робочої програми 

навчальної дисципліни «Організація управління в природоохоронній 

діяльності» слухачі повинні: 

знати: 

- головні функції управління діяльністю, що націлена на охорону довкілля та 

раціональне використання природних ресурсів; 

- принципи управління природоохоронною діяльністю та раціональним 

використанням природних ресурсів; 

- організаційні основи планування природоохоронної діяльності та 

прогнозування стану навколишнього середовища внаслідок антропогенної 

діяльності на державному, регіональному та місцевому рівнях . 

вміти: 

- працювати та мислити самостійно у відповідності з сучасною концепцією 

природокористування; 

- висвітлити коло проблем, що виникають в процесі управління 

природокористуванням та охороною навколишнього середовища на 

регіональному рівні; 

- користуватися екологічною інформацією та визначати необхідний перелік 

джерел екологічних даних для прийняття управлінських рішень в галузі 

охорони навколишнього природного середовища; 

- проводити еколого-економічний аналіз проблемних ситуацій та 

встановлювати порядок їх вирішення в часі; 

- визначати пріоритетні напрямки розробки природоохоронних заходів в 

регіоні; 

- проводити узагальнену прогнозну оцінку екологічного стану навколишнього 

середовища внаслідок втілення природоохоронних рішень. 

Теми самостійних занять. 

1 Тема Принципи і функції управління.  

2 Тема Техніка і технологія управління. 

3 Тема Управлінська інформація. 

4 Тема Принципи побудови структури управління  



5 Тема Кадри управління їх класифікація.  

6 Тема Положення про підрозділи органу управління.  

7 Тема Оцінка ефективності системи управління.  

8 Тема Екологічне законодавство щодо створення і управління екологічних 

інформаційних систем баз даних  

9 Тема Міжнародний досвід у створенні інформаційних баз даних щодо стану 

навколишнього природного середовища 

10 Тема Земельний кадастр  

11 Тема Водний кадастр  

12 Тема Лісовий Кадастр 

13 Тема Географічні інформаційні системи  

14 Тема Екологічне картографування  

15 Тема Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. 

16 Тема Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним 

ситуаціям та їх ліквідації 

17 Тема Компетенції та повноваження Державної екологічної інспекції 

18 Тема Роль екологічної експертизи в забезпеченні ефективного управління 

природоохоронної діяльності 

19 Тема Мережа спостережень за станом поверхневих вод України. 

20 Тема Об’єкти і мережа спостережень Мінприроди України. 

21 Тема Мережа спостережень атмосферного повітря в Україні 

22 Тема Мережа спостережень за станом ґрунтів та земельних ресурсів 

України. 

23 Тема Водний кодекс України. 

24 Тема Правила охорони поверхневих вод  

25 Тема Метеорологічна мережа спостережень 

26 Тема  Оцінка сучасного стану атмосферного повітря Харківської області та 

визначення джерел його забруднення 

27 Тема  Об’єкти і мережа спостережень Держкомзему України 



Питання для самоконтролю: 

Модуль 1. 

1. Предмет, цілі і методи управління. 

2. Загальні принципи і методи управління 

3. Класифікація систем і механізмів екологічного управління. 

4. Процес і технологія управління. 

5. Принципи і функції управління. 

6. Процедури процесу управління 

7. Елементи структури управління. 

8. Принципи побудови структури управління. 

9.Фактори і принципи побудови структури управління. 

10. Кадри управління їх класифікація. 

11. Компетенція органу управління. 

12. Положення про підрозділи органу управління. 

13. Оцінка ефективності системи управління. 

Модуль 2. 

1. Специфіка інформаційних систем екологічного управління. 

2. Узагальнення та аналіз інформації щодо сучасного стану поверхневих 

вод в Україні.  
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3. Екологічне законодавство щодо створення і управління екологічних 

інформаційних систем баз даних. 

4. Міжнародний досвід у створенні інформаційних баз даних щодо стану 

навколишнього природного середовища. 

5. Кадастрова інформаційна система. 

6. Земельний кадастр. 



7. Водний кадастр. 

8. Лісовий Кадастр. 

9. Географічні інформаційні системи. 

10.Екологічне картографування. 

11. Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони 

природи, природокористування та екологічної безпеки. 

12. Правове регулювання використання природних ресурсів. 

13. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. 

14. Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним 

ситуаціям та їх ліквідації. 

15. Компетенції та повноваження державних органів у галузі 

природоохоронної діяльності. 

16. Система органів управління в галузі екології. 

17. Компетенції і повноваження органів спеціального державного 

управління у сфері природоохоронної діяльності. 

18. Компетенції і повноваження органів місцевого самоврядування. 

19. Структура і функції Мінприроди України. 

20. Структура і функції обласних департаментів охорони навколишнього 

природного середовища. 

21. Компетенції та повноваження Державної екологічної інспекції. 

22. Громадський контроль 

23. Екологічні стандарти. 

24. Екологічне нормування. 

25. Порядок розробки й затвердження нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин. 

26. Порядок розробки й затвердження нормативів гранично 



допустимих скидів забруднюючих речовин. 

27. Нормативи використання природних ресурсів. 

28. Міжнародні екологічні стандарти. 

29. Роль екологічної експертизи в забезпеченні ефективного управління 

природоохоронної діяльності. 

30. Система державного моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

Модуль 3. 

1. Державне управління в області використання й охорони вод і відтворення 

водних ресурсів. 

2. Економічні важелі у водокористуванні. 

3. Контрольна діяльність і охорона вод. 

4. Правила охорони поверхневих вод.  
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5. Водний кодекс України в порівнянні з Водною рамковою директивою 

ЄС (Директива 2000/60/ЕС). 

6. Сучасні методичні підходи до оцінки стану водного середовища. 

7. Платежі за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря й за інші 

шкідливі впливи на нього. 

8. Використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого 

призначення. 

9. Інтегральні оцінки якості атмосферного повітря. 

10. Законодавство України щодо охорони та використання земельних 

ресурсів. 

11. Управління в галузі охорони i використання надр. 

12. Право власності на природні ресурси. 



13. Об’єкти і мережа спостережень Держкомзему України. 

14. Оцінка якісного стану ґрунтів і земельних ресурсів України. 

15. Аналіз антропогенного порушення екологічної стійкості земель. 

16. Сучасний стан земельних ресурсів Харківської області та визначення 

джерел їх забруднення. 

17. Державний контроль в галузі охорони рослинного світу. 

18. Використання природних рослинних ресурсів. 

19. Охорона рослинного світу. 

20. Державний облік і кадастр рослинного світу. 

21. Лісовий кодекс України. 

22. Державне управління в галузі охорони тваринного світу. 

23. Загальна характеристика тваринних ресурсів України. 

24. Використання об'єктів тваринного світу. 

25. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення 

тваринного світу. 

26. Управління в галузі охорони i використання oб’єктів природно 

заповідного фонду України. 

27. Правова охорона природних комплексів з особливим правовим 

режимом. 

28. Екологічна мережа. 

29. Сучасний стан біорізноманіття Харківської області. 

30. Управління екологічною діяльністю підприємств через економічні 

показники. 

Модуль 4. 

1. Основні принципи управління екологічною безпекою в контексті 

збалансованого розвитку. 



2.Міжнародні пріоритети екологічно безпечного управління. 

3. Система місцевого екологічного управління. 

4. Система громадського екологічного управління. 

5. Екологічні показники на основі даних дистанційного зондування. 

6. Використання екологічних індикаторів у державних звітах про стан 

навколишнього середовища в країнах Східної Європи, Кавказу й 

Центральної Азії. 

7. Сучасна система поводження з промисловими і побутовими відходами.  
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8. Програма поводження з відходами. 

9. Сучасні методи використання відходів. 

10. Міжнародний досвід управління річковими басейнами. Вимоги Водної 

Рамкової директиви ЄС (Директива 2000 / 60 /ЄС) до оцінки екологічного 

стану поверхневих вод. 

11. Міжрегіональна екологічна програма щодо охорони та використання 

вод басейну ріки Сіверський Донець. 

12. Державні екологічні програми. 

13. Регіональні екологічні програми. 
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