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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі  

Основним напрямком курсу «Природоохоронне законодавство та 
екологічне право» є з’ясування основних механізмів реалізації та захисту 

конституційних екологічних прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля 

та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, інших 

екологічних прав громадян, отримання практичних вмінь та навичок 
застосування відповідного законодавства у реальній практичній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні і практичні основи 

правового регулювання відносин з охорони та раціонального використання 
природних ресурсів та юридично грамотне реагування на виявлені 

правопорушення екологічного законодавства. 

Природоохоронне законодавство та екологічне право – дисципліна, 

яка полягає в тому, щоб на базі пізнаних законів розвитку природи та 
суспільства нормативно закріпити обґрунтовану міру поєднання 

господарської дії на природу та охорону навколишнього природного 

середовища в інтересах теперішнього та майбутнього поколінь людей.  
Мета нормативної навчальної дисципліни «Природоохоронне 

законодавство та екологічне право» – поглиблення засвоєних теоретичних та 

практичних знань щодо різнобічних аспектів екологічного права як галузі 

права і навчальної дисципліни, реалізації та захисту конституційних 
екологічних прав на безпечне для життя та здоров я довкілля та на 

відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, інших 

екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок 
застосування відповідного законодавства у реальній практичній діяльності. 

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння різнобічних аспектів цієї 

галузі права, закладає основу для використання спеціалістами одержаних 

знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок 
застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та 

забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у галузі охорони 

довкілля, реалізації екологічних прав громадян.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Природоохоронне 

законодавство та екологічне право» є набуття знань про регулювання і 

забезпечення ефективного використання природних ресурсів; забезпечення 

якості навколишнього природного середовища; гарантування екологічної 
безпеки, реалізації і захисту екологічних прав громадян. У результаті 

вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 основні юридичні поняття та терміни; 

 проблемність науки екологічного права;  

 процес виникнення та формування екологічного права в Україні; 

 чинне природоохоронне законодавство та екологічне право;  

 особливості правового регулювання окремих видів користування 
екологічними об’єктами; 

 правові форми охорони, захисту та гарантії при здійсненні власниками та 

користувачами природних об’єктів їх  екологічних прав та обов’язків;  

 механізми реалізації екологічного права. 



 Вміти: 

 застосовувати здобуті знання «Природоохоронного законодавства та 

екологічного права» в своїй правовій діяльності; узагальнювати та 
аналізувати практику використання екологічного законодавства; 

 самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову 

літературу; 

 за існуючими алгоритмами на основі діючого законодавства оцінювати 

ступінь небезпеки певного екологічного правопорушення в конкретних 

умовах і складати відповідні акти; 

 орієнтуватись у системі комплексної галузі права, що об’єднує такі 

складові, як природноресурсове, природоохоронне право, а також правове 

забезпечення екологічної безпеки людини; 

 на підставі діючого законодавства ефективно контролювати дотримання 

норм і правил раціонального природокористування різними організаціями, 
установами, юридичними та фізичними особами незалежно від 

підпорядкування; 

 самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову 
літературу; 

 складати запити на екологічну інформацію. 

  

Посилання на розміщення навчальної дисципліни на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=1510 

Компетентності 

 

Спеціальність 101 «Екологія» 

ЗК07 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК04 Знання сучасних досягнень національного та 

міжнародного екологічного законодавства. 

 
Спеціальність 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК8 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 

ЗК9 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 урозвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=1510


Програмні результати навчання  

 

Спеціальність 101 «Екологія» 

ПР07 Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 
ПР15 Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

ПР17 Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 
ПР20 Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання 

норм і вимог екологічного законодавства. 

ПР22 Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 
ПР24 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
 

Спеціальність 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

ПР1 Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, … для 

моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій 

сфері. 

ПР13 Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсо-
ефективних і екологічно дружніх технологій в управління природоохоронною 

діяльністю, в тому числі через системи екологічного керування відповідно 

міжнародним стандартам. 
ПР14 Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих 

екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення 

навколишнього середовища. 

 

Структура та зміст освітньої компоненти 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 

Правові основи поводження з надрами, земельними та водними 

ресурсами 

ТЕМА 1. Закон 
 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 

Лекційні заняття 2 2 ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1 Практичні роботи 2 - 

Самостійна робота 6 8 

 

Опис теми: Аспекти поняття закону. Основні ознаки закону. Законодавчий 

процес. Суб'єкт законодавчої ініціативи. Види законів. Інститут права. Дія 



закону в часі, просторі та по колу осіб. 

Література: [1], [2], [3], [7], [8], [11], [13], [20], [22]. 

 

ТЕМА 2. Еколого-правовий режим раціонального використання і 

охорони земель 
 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 

Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 

Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 6 10 

 

Опис теми: Завдання земельного законодавства. Форми та види власності на 

землю. Права та обов'язки власників земель та землекористувачів, захист та 

гарантія їх прав. Використання земель. Правова охорона земель. Контроль за 
використанням та охороною земель. Відповідальність за порушення 

земельною законодавства. 

Література: [1], [2], [3], [8], [9], [12], [15], [18], [23], [24]. 
 

ТЕМА 3. Еколого-правовий режим раціонального використання і 

охорони надр 

 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 

Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 

Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 8 10 

 

Опис теми: Правова охорона надр. Компетенція органів управління. Надання 
надр у користування. Права та обов'язки користувачів надр. Плата за 

користування надрами. Охорона надр. Державний контроль і нагляд за 

веденням робіт при палеонтологічному вивченні надр, їх використанням і 
охороною. Відповідальність за порушення законодавства про надра. 

Література: [1], [2], [3], [8], [9], [12], [15], [18], [23]. 
 

ТЕМА 4. Еколого-правовий режим використання, відтворення і 

охорони вод 
 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт Кількість годин Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н.  заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 

Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 
Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 8 10 

 

Опис теми: Характеристика і завдання водного законодавства. Водний і 

земельний фонди України. Види права водокористування. Охорона вод. 
Права і обов'язки водокористувачів. Відповідальність за порушення водного 

законодавства. 

Література: [2], [5], [6], [10], [12], [14], [16], [17], [23]. 



Змістовий модуль 2 

Правові основи поводження з лісовими і тваринними ресурсами, 

атмосферним повітрям та територій з особливим статусом 

ТЕМА 5. Еколого-правовий режим використання, відтворення і 

охорони лісів 
 

Форми 
організації 
навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 
Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 
Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 6 10 

 

Опис теми: Завдання лісового законодавства України. Права та обов'язки 

лісокористувачів. Контроль за охороною, захистом, використанням та 

відтворенням лісів. Право використання лісових ресурсів. Плата за 

використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками 
лісового фонду. Державний облік лісового фонду. Відповідальність за 

порушення лісового законодавства. 

Література: [2], [5], [6], [10], [12], [14], [17], [23], [24]. 
 

ТЕМА 6. Еколого-правовий режим використання, відтворення і 

охорони тваринного світу 
 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 
Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 
Практичні роботи 2 - 

Самостійна робота 8 10 

 

Опис теми: Завдання законодавства України про охорону, використання і 
відтворення тваринного світу. Об'єкти тваринного світу. Основні вимоги та 

принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного 

світу. Права та обов'язки громадян при використанні об'єктів тваринного 

світу. Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу. Охорона 
тваринного світу. Контроль у галузі охорони, використання і відтворення 

тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, 

використання і відтворення тваринного світу. 
Література: [2], [5], [6], [10], [12], [14], [17], [23]. 
 

ТЕМА 7. Еколого-правовий режим охорони і використання 

атмосферного повітря 
 

Форми 

організації 

навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 
Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 
Практичні роботи 2 2 

Самостійна робота 8 10 

 



Опис теми: Завдання закону про охорону атмосферного повітря. 

Стандартизація і нормування у галузі охорони атмосферного повітря. Заходи 

щодо охорони атмосферного повітря. Додержання вимог щодо охорони 

атмосферного повітря при проектуванні, будівництві та реконструкції 
промислових об'єктів. Економічний механізм забезпечення охорони 

атмосферного повітря. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря. 

Державний облік та моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря. 
Правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря та відповідальність 

за них. 

Література: [2], [5], [6], [10], [12], [14], [21], [23], [24]. 
 

ТЕМА 8. Еколого-правовий режим охорони і використання територій з 

особливим статусом 

 
Форми 

організаці

ї навчання 

Вид робіт 
Кількість годин 

Програмні результати 

навчання: 

денна ф.н. заочна ф.н. ЕКО ТЗНС 
Лекційні заняття 2 - ПР07 ПР15 

ПР17 ПР20 

ПР22 ПР24 

ПР1, 

ПР13, 

ПР14 

Практичні роботи 2 - 

Самостійна робота 8 10 

 

Опис теми: Правовий режим використання та охорони природно-заповідного 

фонду. Правовий режим використання та охорони рекреаційних зон. 

Правовий режим використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих 

зон і курортів. 
Література: [2], [5], [6], [11], [12], [17], [18], [23]. 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/14560/ 
 

Рекомендації до виконання практичних робіт: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/16319/ 
 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Складові навчальної дисципліни сприяють формуванню універсальних, 

корисних для будь-якого виду діяльності (міжпрофесійних) навичок, які 

дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, змінювати сферу зайнятості, 
вирішувати нестандартні завдання: 

- допитливість, ініціативність – під час засвоєння теоретичного 

матеріалу лекційних занять та самостійної роботи; 

- цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання практичних 
робіт, а також індивідуальних завдань для отримання додаткових балів;  

- адаптивність, командна робота – під час дискусійних обговорень 

тематичних питань курсу, участі в діловій грі, опрацювання практичних 
кейсів; 

- соціальна обізнаність і відповідальність – як результат урахування 

організаційних вимог курсу, підтримання зворотного зв’язку та вчасного 

звітування про виконані види діяльності; 

http://ep3.nuwm.edu.ua/14560/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16319/


- критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, аналіз, 

пошук вирішення актуальних проблем у розрізі дисципліни та висвітлення 

результатів під час навчальних занять, участі в конференціях і круглих столах 

та/або наукових публікаціях; 
- самонавчання для професійного та особистісного зростання – як 

результат виконання самостійної роботи, в тому числі з електронними 

навчальними ресурсами та інформаційними базами. 

Форми та методи навчання  

Проведення лекційних занять передбачає демонстрацію презентацій із 

відповідним темі заняття теоретичним матеріалом та відео-роликів щодо 

впровадження принципів сталого розвитку. Частина лекційного заняття 
відводиться на діалогові технології, розгляд можливих практичних ситуацій у 

вигляді кейсових пакетів та дискусію. Здобувачі ВО мають можливість 

публічного виступу із презентацією лекційного матеріалу.  

Практичні заняття передбачають виконання завдань за індивідуальними 
вихідними даними. У контексті практичних робіт застосовуються пошукові 

інтернет-системи. За рішенням академічної групи одна з практичних робіт 

може бути замінена проведенням ділової гри, яка спрямована на пошук 
рішень в умовній проблемній ситуації. 

Здобувачі ВО всіх форм навчання мають доступ до навчальних 

матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо самостійного 

опрацювання тем курсу на платформі Moodle та цифрового репозиторію 
НУВГП. 

Здобувачі ВО отримують усі необхідні консультації для демонстрації 

знань та вмінь на наукових конференціях, круглих столах, у публікаціях, 

аудиторних дискусіях, написанні кваліфікаційної випускової роботи. 
 

Порядок та критерії оцінювання  

 

Успішна здача курсу передбачає опанування теоретичної та практичної 
частини, підтверджене звітом здобувача ВО про виконані види робіт, у тому 

числі самостійної роботи. Результати вчасно пройденого проміжного 

контрольного тестування (модуль 1, модуль 2) зараховуються в якості 
підсумкового контролю знань (залік).  

Модульний тестовий контроль знань проводиться на платформі Moodle 

через ННЦНО. Оцінка автоматично генерується в середовищі Moodle, 

фіксується викладачем в електронному журналі дисципліни і контролюється 
деканатом ННІАЗ. 

Поточний модульний контроль №1 складається з 24 випадкових 

тестових завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну 
відповідь серед приведених): 20 х 0,75 балів = 15 балів; 2 рівень (вставити 

пропущене слово): 3 х 1,0 балів = 3 бала; 3 рівень (обрати всі можливі 

правильні відповіді серед приведених): 1 х 2,0 бала = 2 бала. 

Поточний модульний контроль №2 складається з 29 випадкових 
тестових завдань трьох рівнів складності: 1 рівень (обрати одну правильну 



відповідь серед приведених): 21 х 0,5 балів = 10,5 балів; 2 рівень (обрати всі 

можливі правильні відповіді серед приведених): 5 х 1,0 бала = 5 балів; 3 

рівень (співставити вірні варіанти тверджень і визначень): 3 х 1,5 балів = 4,5 

балів. 
Перелік критеріїв оцінювання та їх бальні значення: 

№ з/п вид навчальної діяльності оціночні бали сума балів 

Поточна складова 

1 
Вчасне виконання та захист практичних  

робіт  

7,5 балів за  

роботу 
8 х 7,5 = 60 балів 

Модульна складова 

2 

Вчасне виконання модульного 

контрольного завдання (звітування за 

теоретичний курс в т.ч. і самостійно 

опрацьованих тем, які не викладаються на 

лекціях) 

20 балів за 1 

модуль 
20 х 2 = 40 балів 

Всього за семестр: 100 балів 

 

Отримання додаткових балів (бонусів) поточної складової оцінки 
передбачено в наступних випадках: 

- підготовка презентації, повідомлення (есе) на тему відповідно тематики 

курсу – 1 бал; 
- виступ на науковій конференції, або публікація за результатами 

власних теоретичних або практичних розробок – 2 бала; 

- участь у Всеукраїнській студентській Олімпіаді зі спеціальності 

«Екологія» або «Технології захисту навколишнього середовища» - 2 бала; 
- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Екологія» або «Технології захисту навколишнього 

середовища» - 3 бала. 
Форми контролю в розрізі курсу передбачають: усне опитування, 

перевірку звітів виконання практичних та самостійної робіт; комп’ютерне 

тестування, презентації есе. 

Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах курсу 
відбувається згідно нормативних документів НУВГП: Положення про 

семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти (нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/;    

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної 
комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про 

навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного 
університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ ректора НУВГП від 16.09.2019 № 00502 

"Про введення в дію нової системи оцінювання навчальних досягнень 

студентів" http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/  

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/


Поєднання навчання та досліджень  

Під час лекційних та практичних занять застосовуються мультимедійний 

проектор, ноутбук, телевізор, бібліотечні та інтернет фонди нормативно-
правових документів (закони, постанови КМУ, ДСТУ), Google-форми 

(корпоративна підписка), навчальні посібники, монографії, наукові та 

популярні статті, база репозитарію університету. Здобувачі ВО 
використовують методичний матеріал, підготовлений викладачем: презентації 

за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять і 

самостійної роботи. 

Інформаційні ресурси  

 

Базова література: 

1. Берліт А.Ю. Адміністративно-правовий механізм реалізації та захисту 

суб’єктивних публічних екологічних прав. Київ : Видавничий дім 
"Гельветика". 2021. 156 с. 

2. Каракаш І.І., Харитонова Т.Є., Черемнова А.І. Екологічне право України. 

Навчальний посібник. Київ: Видавничий дім "Гельветика", 2018. 384 с. 
3. Екологічне право : підручник / [А.П. Гетьман, Г.В. Анісімова, А.К. 

Соколова та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана. – Харків : Право, 2019. – 552 с. 

4. Екологічне право: навчально-методичний посібник для студентів денної 

та заочної форми навчання / Демчук Т.І., Борденюк О.В., Шелудяков 
Р.С. Чернівці, 2021. 100 с. 

5. Середницька І.А. Екологічне право (в схемах) Альбом схем: Наочний 

посібник /І. А. Середницька. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 81с. 

6. Діхтієвський В.П. Адміністративно-правове регулювання доступу до 
публічної інформації про стан використання природних ресурсів. Київ : 

Видавничий дім "Гельветика". 2021. 152 с. 

7. Конституція України. -К.: Вікар, 1996. – 74 с. 
8. Патлачук О.В. Природоохоронні доктрини в системі джерел права. Київ : 

Фенікс, 2018. 148 с. 

9. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [В.М. Боголюбов, М.О. 

Клименко, Мельник Л.Г., О.О. Ракоїд]. За редакцією професора 
В.М.Боголюбова і. – К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. – 446 с. 

 

Допоміжна література: 

10. Екологічне право України : курс лекцій / за ред. д-ра юрид. наук, проф. 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУ» ОЮА» 

Каракаша І. І. – Одеса : 2020. – 321 с.  

11. Шоха Т.П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні: 
Монографія. Київ: Алерта, 2019. 236 с. 

12. Легеза Ю.О. Публічне управління у сфері використання природних 

ресурсів: адміністративно-правові засади. Монографія. Київ: 
Видавничий дім "Гельветика", 2018. 432 с. 

13. Бойчук А.Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

охорони навколишнього середовища в Україні (1917-2017 рр.). Київ : 



Фенікс, 2018. 348 с. 

14. Сапко О.Ю. Система екологічного управління: Конспект лекцій. Одеса: 

ОДЕКУ, 2020. 103 с. URL: eprints.library.odeku.edu.ua 

15. Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посіб. / 
Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. Харків: НТУ «ХПІ», 

Видавництво «Лідер», 2018. – 174 с. 

16. Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. Оцінювання стану 
території міста за показниками сталого розвитку: Монографія. Рівне: 

НУВГП, 2018. 221с. 

17. Кунах О.М., Жуков О.В. Соціальна екологія: навчально-методичний 

посібник. Дніпро : типографія «АРБУЗ», 2021. 61 с. 
18. Метеленко Н.Г., Афонов Р.П. Нові підходи до формування умов 

економічного зростання та досягнення сталого розвитку. Філософія, 

2021. № 8 (85). URL: http://humstudies.com.ua/article/view/243435 

19. Мороз О.Т. Аналіз міжнародних принципів правової охорони 
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20. Мороз О.Т. Екологічна безпека та її правове забезпечення у 

природоохоронному законодавстві / О.Т. Мороз, В.О. Клименко, О.В. 
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21. Бєдункова О. О. Біологічні ефекти та правові аспекти при розміщенні 
базових станцій мобільного зв’язку в житлових зонах населених пунктів 

/ О.О. Бєдункова, О.Т. Мороз, В.О. Клименко // Вісник НУВГП. 
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Вип. 2(86). – С. 73-82. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17922/ 
22. Мороз О.Т. Пріоритетні напрямки вивчення природоохоронного 

законодавства та екологічного права студентами екологами / О.Т. Мороз, 

В.С. Троцюк, В.О. Клименко // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські 
науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2018. - Ч. 1(81). - С. 150-162. 

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14683/  

 

Електронні джерела: 

23. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 

24. Державний комітет статистики України /  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

25. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 

26. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.libr.rv.ua/ 

27. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

http://humstudies.com.ua/article/view/243435
http://ep3.nuwm.edu.ua/22052/
http://ep3.nuwm.edu.ua/16666/
http://ep3.nuwm.edu.ua/17922/
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44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua/ 

28. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka , http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    
29. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

30. Мороз О.Т., Троцюк В.С., Клименко В.О. Методичні вказівки до 
виконання практичних робіт із навчальної дисципліни 

«Природоохоронне законодавство та екологічне право» для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 

програмами «Екологія», «Технології захисту навколишнього 
середовища» спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/16319/ 

31. Мороз О.Т., Троцюк В.С., Клименко В.О., Варжель О.В. Методичні 
вказівки до виконання самостійних робіт із навчальної дисципліни 

«Природоохоронне законодавство та екологічне право» для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 101 
«Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної 

та заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14560/  

 

Дедлайни та перескладання  

Терміни здачі проміжних контрольних модулів та підсумковий контроль 
(екзамен) встановлені згідно Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова 

редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Перездача тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 
здійснюється згідно з правилами ННЦНО https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan та Порядку 

ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
У разі незгоди здобувача ВО з результатами оцінювання, в день здачі 

контролю знань в деканат ННІАЗ подається апеляційна скарга, де 

аргументовано викладено суть питання. До скарги додається роздрукований 

варіант всіх відповідей цього здобувача ВО під час виконання спроби. 
Директор ННІ скликає апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку 

запрошується здобувач ВО та представник ННЦНО, згідно Порядку звернень 

здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в Національному 
університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/ 

 

Неформальна та інформальна освіта  

Здобувач ВО має можливість визнання (перезарахування) результатів 

навчання в розрізі тематики курсу, які він набув у неформальній та 
інформальній освіті, згідно Положення про неформальну та інформальну 

освіту в НУВГП  https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-

osviti 
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Правила академічної доброчесності  

Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач Кодексу 
честі наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 

Національного університету водного господарства та природокористування 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj  
Більше матеріалів щодо дотримання принципів академічної доброчесності:  

- сайт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

https://naqa.gov.ua/  

- сторінка НУВГП “Якість освіти” https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo 

 

Вимоги до відвідування  

У випадку пропуску здобувачем ВО заняття (лікарняні, мобільність, т. 
ін.) відпрацювати можна під час консультацій, де здобувач ВО отримує 

відповідне індивідуальне завдання і звітує про його виконання в узгоджені з 

викладачем терміни. Розклад консультацій доступний на сторінці кафедри 
екології, ТЗНС та ЛГ: https://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology 

Для роботи з інформаційними ресурсами та проведенні розрахункових 

завдань здобувачі ВО мають можливість використовувати на заняттях 

мобільні телефони та ноутбуки. При карантині заняття проводяться в 
дистанційній формі з використанням Google Meet за корпоративними 

профілями. 

 

Оновлення  

Силабус переглядається викладачем кожного навчального року та 

оновлюється відповідно змін до законодавчих і нормативних документів у 

сфері  стратегії сталого розвитку, а також актуальних світових і вітчизняних 

наукових розробок у сфері стратегії сталого розвитку. 
Ідеї та рекомендації здобувачів ВО щодо наповнення навчальної 

дисципліни, оновлення окремих тем та оптимізації методів викладання 

отримуються шляхом опитування (усного та анкетування) здобувачів ВО 
щодо їх задоволеності освітнім рівнем курсу, в тому числі його практичної 

складової. Враховуються також пропозиції представників бізнесу та фахівців, 

залучених до викладання дисципліни. 

Форма для відгуків та надання пропозицій 
https://forms.gle/GQUbr7GNh6CsqThy7  

 

Інтернаціоналізація  

 Використані матеріали (силабуси аналогічних програм): 
Environmental Law A527 Winter 2021 Syllabus (On-Line) University of 

Washington School of Law  
https://www.law.washington.edu/coursecatalog/syllabi/2022-

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
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https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://forms.gle/GQUbr7GNh6CsqThy7
https://www.law.washington.edu/coursecatalog/syllabi/2022-winter_knudsensa_a527_environmental_law.pdf?2xly6p1


winter_knudsensa_a527_environmental_law.pdf?2xly6p1  

 Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні курсу:  

Center for International Environmental Law (CIEL)  https://www.ciel.org/ 
UN Environment Programme https://www.unenvironment.org/  

European ECO Forum http://www.eco-forum.org/  
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