
Анотація дисципліни 
«Професійні функції та задачі спеціалістів» 
Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS (108 год.).  
 
Мета дисципліни.  
Формування знань щодо вимог діючого законодавства в галузі працевлаштування, екології та 
охорони навколишнього природного середовища, уявлень про майбутнє місце роботи, посадові 
обов’язки та функції  спеціалістіів-екологів при вирішенні типових завдань діяльності. 
 
Завдання дисципліни.  
Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з ведення первинної 
природоохоронної документаціїї на підприємстві, оцінки природоохоронної діяльності 
підприємства, встановлення та узгодження лімітів викидів, скидів та розміщення відходів, 
розрахунків екологічних податків.  
 
Основні дидактичні одиниці (розділи):  
Мета і завдання дисципліни. Перспективи працевлаштування після одержання диплома. 
Посадові інструкції державного інспектора, інженера з охорони НПС, спеціаліста-еколога. 
Законодавство України про економічні механізми природоохоронної діяльності та 
природокористування. Плата за використання надр. Плата за землю. Нормування викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди, узгодження 
лімітів викидів. Нормування у сфері поводження з відходами. Інвентаризація відходів на 
підприємстві, отримання дозволу та узгодження лімітів на розміщення відходів. Гігієнічні 
вимоги до поводження з промисловими відходами. Визначення класу небезпеки відходів. 
Спеціальне водокористування. Збір за спеціальне використання води. Екологічний податок. 
Ставки податку за викиди, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення 
відходів. Порядок нарахування та сплати екологічного податку.  

 
У результаті вивчення дисципліни «Професійні функціі та задачі спеціалістів» студент 
повинен вміти:  

 визначати джерела, види  та рівні забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 
підземних вод та ґрунтів;  

 оцінювати стан природоохоронної діяльності підприємства;  
 кваліфікувати екологічне правопорушення на підприємстві в галузі повітряноохоронної 

роботи підприємства,  водокористування та поводження з відходами;  
 здійснювати контроль за дотриманням природоохоронних стандартів та нормативів;  
 встановити та узгодити дозвіл та ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, дозвіл на спеціальне водокористування та ліміти скидів у природні водні 
об’єкти, дозвіл та ліміти на розміщення відходів;   

 контролювати додержання встановлених лімітів;  
 розрахувати розміри екологічного податку за забруднення навколишнього природного 

середовища;  
 розробляти та обґрунтовувати заходи поліпшення стану навколишнього природного 

середовища. 
 
Види навчальної роботи – лекції, практичні заняття. 
Вивчення дисципліни закінчується заліком. 
 

Завідувач кафедри екології, 
професор         А.І. Горова 

 
 


