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1. Анотація до курсу 

Розуміння екологічного контролю (нагляду). Види екологічного 

контролю (нагляду). Форми і методи екологічного контролю (нагляду). Види 

державного екологічного нагляду. Об'єкти державного екологічного нагляду. 

Порядок здійснення державного екологічного нагляду. Посадові особи 

державного екологічного нагляду. Обмеження державного екологічного 

нагляду. Об'єкти і напрямки муніципального екологічного контролю. 

Суб'єкти суспільного екологічного контролю. Участь громадських об'єднань 

у здійсненні громадського екологічного контролю. Поняття виробничого 

екологічного контролю. Організація виробничого екологічного контролю на 

підприємствах. Особливості виробничого екологічного контролю в окремих 

сферах 

mailto:Mironova.i.g@nmu.one


2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни – надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та 

практичних навичок щодо виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого 

рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. 

 

Завдання курсу: 

 Знати види, форми і методи екологічного контролю (нагляду). 

 Знати форми участі громадських об'єднань у здійсненні 

громадського екологічного контролю. 

 Знати процедуру проведення екологічного аудиту на об’єкті. 

 

3. Результати навчання 

 Знати порядок здійснення державного екологічного нагляду. 

 Володіти принципами організації виробничого екологічного контролю 

на підприємствах.  

 Вміти збирати та перевіряти інформацію при проведенні екологічного 

аудиту на об’єкті. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Поняття екологічного контролю (нагляду)  

Розуміння екологічного контролю (нагляду). Види екологічного контролю 

(нагляду). Форми і методи екологічного контролю (нагляду) 

Тема 2. Державний екологічний нагляд 

Види державного екологічного нагляду. Об'єкти державного екологічного 

нагляду. Порядок здійснення державного екологічного нагляду. Посадові 

особи державного екологічного нагляду. Обмеження державного 

екологічного нагляду 

Тема 3. Муніципальний і громадський екологічний контроль 

Об'єкти і напрямки муніципального екологічного контролю. Суб'єкти 

суспільного екологічного контролю. Участь громадських об'єднань у 

здійсненні громадського екологічного контролю 

Тема 4. Виробничий екологічний контроль  

Поняття виробничого екологічного контролю. Організація виробничого 

екологічного контролю на підприємствах. Особливості виробничого 

екологічного контролю в окремих сферах 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ТЕН-1 – «Підготовка до здійснення екологічного аудиту» 



ТЕН-2 – «Оформлення звіту про екологічний аудит» 

ТЕН-3 – «Підготовка до здійснення екологічного аудиту» 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365. 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна 

платформа Мoodlе. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 

якщо набрана кількість балів з поточного опитування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

75 15 10 10 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування, що 

містить 5 відкритих запитань.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з еталонними 



відповідями. За кожне питання здобувач отримує 15 балів (разом 75 балів). 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

За кожну практичну роботу здобувач вищої освіти може отримати 

наступну кількість балів: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), 

використано формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено 

одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями 

згідно з еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих 

складових, або не зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

2 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено 

одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних 

пояснень. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 

фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо 

академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект 

лекцій отримують додатково 10 балів до результатів оцінювання до 

підсумкової оцінки. 
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