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ВСТУП  

 

     Ці методичні розробки призначені для активізації та розвитку навичок 

самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни «Екологічне 

інспектування». 

     Навчальна дисципліна «Екологічне інспектування» є вибірковою для 

студентів зі спеціальності 101 − «Екологія» за спеціалізацією «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» та зі спеціальності 183 − «Технологія 

захисту навколишнього середовища» за спеціалізацією «Екологічна безпека» 

освітнього ступеня «Магістр». Вона забезпечує формування цілісних 

(системних) знань і практичних умінь з майбутньої професії.  

     Метою навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» є формування у 

студентів екологічного світогляду і  надання їм такого рівня професійних знань 

і вмінь, що дозволяють здійснювати ефективну природоохоронну діяльність, 

досягати гармонійного поєднання екологічних складових у процесі виробничо-

господарської діяльності, формування знань щодо принципів, типів та методів 

інспектування природних та техногенних об’єктів. 

      На самостійну роботу з навчальної дисципліни “Екологічне інспектування” 

навчальною робочою програмою відведено 79 годин для денної форми 

навчання. 

     Самостійна робота з навчальної дисципліни “Екологічне інспектування” за 

видами реалізується у такий спосіб: самостійне опрацювання лекційного 

матеріалу, підготовка до практичних занять, виконання контрольної роботи 

студентами заочної форми навчання.  

     Консультації викладачів щодо проведення самостійних робіт організовані 

згідно з графіком консультативних занять.  

      У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

основні вимоги та мету екологічного інспектування; основні вимоги та розділи 

природоохоронного законодавства в частині організації контролю за станом 

навколишнього середовища; юридичні аспекти інспектування природних та 
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техногенних об’єктів; порядок застосування стягнень за порушення 

природоохоронного законодавства. 

     уміти: складати акти перевірок за результатами природоохоронного 

інспектування, протоколи та постанови про порушення природоохоронного 

законодавства, орієнтуватись у формах екологічної статистичної звітності, 

вести первинну облікову документацію, розраховувати суми збитків заподіяних 

державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.     

     На самостійну роботу студенту виносяться розділи та питання, що не були 

розглянуті в курсі лекцій. Вивчаючи питання для самостійної роботи, що надані 

до кожної теми, студент має перевірити набуті знання і дати відповіді на 

питання для самоперевірки. 

        Перелік питань до модульного контролю допоможе студенту самостійно 

підготуватися та успішно здати модульний контроль



 6

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ  РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

 І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п л Ін. с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 Державна система природоохоронного інспектування.  

Контроль за станом об’єктів навколишнього середовища 
Тема 1 Мета та задачі ін.-
спектування з екологічної 
безпеки 

9 2 2 - - 5       

Тема 2 Функціональний 
розподіл контролю за 
станом об’єктів природо-
охоронного інспектування 

9 2 2 - - 5       

Тема 3 Інспектування 
об’єктів природно-
заповідного фонду  

9 2 2 - - 5       

Тема 4. Контроль за 
станом використання 
земельних ресурсів 

9 2 2  - 5       

Тема 5. Контроль за 
станом використання 
лісових ресурсів 

14 2 2 - - 10       

Модуль 2  Інспектування з екологічної безпеки підприємств 
Тема 6 Перевірка повіт-
роохоронної діяльності 
підприємства  

14 
 

2 
 

2 - 
 

- 10        

Тема 7 Перевірка водо-
охоронної діяльності під-
приємства 

14 2 2 - - 10       

Тема 8 Перевірка 
підприємства з питань 
утворення, перевезення та 
знищення відходів 

14 2 2 - - 10       

Тема 9 Перевірка дотри-
мання вимог природоохо-
ронного законодавства 
щодо використання надр 
та охорони земель 

16 2 2   12       

Усього: 108 18 18   72       
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

  

Модуль 1 Державна система природоохоронного інспектування  

Контроль за станом об’єктів навколишнього середовища 

     Тема 1 Мета та задачі природоохоронного інспектування 

Питання для самостійної роботи 

1. Мета та задачі Державної екологічної інспекції.  

2. Види та об’єкти природоохоронного інспектування.  

3. Завдання Головної екологічної інспекції України. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте мету та задачі Державної екологічної інспекції.  

2. Охарактеризуйте види та основні об’єкти екологічного інспектування.  

3. Наведіть основні завдання Головної екологічної інспекції України. 

     Література: [1, с. 160-163; 3, с. 8-12]. 

 

     Тема 2 Функціональний розподіл контролю за станом об’єктів 

природоохоронного інспектування 

Питання для самостійної роботи 

1. Права державної екологічної інспекції під час проведення інспектування 

об’єктів. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте права державної екологічної інспекції під час проведення 

інспектування об’єктів. 

     Література: [1, с. 163-167; 3, с. 18-22]. 

 

     Тема 3 Контроль за станом використання земельних ресурсів 

Питання для самостійної роботи 

1. Мета і завдання охорони земель. 

2. Організація раціонального використання земель.  

Питання для самоперевірки 
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1. Визначте мету і завдання системи охорони земель.  

2. Наведіть загальні принципи організації державної системи раціонального 

використання земель.  

     Література: [1, с. 253-254, 287-289; 3, с. 24-27]. 

 

     Тема 4 Контроль за станом використання тваринного світу 

Питання для самостійної роботи 

1. Порядок і правила промислового та любительського полювання. 

2. Правила любительського та промислового рибальства. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте порядок і правила промислового та любительського 

полювання.  

2. Наведіть основні правила любительського та промислового рибальства.  

     Література: [2, с. 154-197; 3, с. 28-33; 4, с. 236-254]. 

 

     Модуль 2. Інспектування з екологічної безпеки підприємств 

     Тема 5 Контроль за станом використання лісових ресурсів  

Питання для самостійної роботи 

1. Права та обов’язки постійних і тимчасових лісокористувачів. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте права та обов’язки постійних і тимчасових лісокористувачів.  

     Література: [1, с. 523-524, 535-541; 3, с. 39-40]. 

 

     Тема 6 Інспектування об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

Питання для самостійної роботи 

1. Організація охорони територій ПЗФ. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте порядок і правила та основні вимоги до організації охорони 

територій ПЗФ.  

     Література: [2, с. 318-320; 3, с. 43-46; 4, с. 175-187]. 
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     Тема 7 Перевірка повітроохоронної діяльності підприємства 

Питання для самостійної роботи 

1. Законодавча база відповідальності. 

2. Пересувні джерела забруднення. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте складові законодавчої бази відповідальності за порушення 

у сфері захисту атмосферного повітря від антропогенного впливу.  

2. Наведіть порядок і правила інспектування пересувних джерел забруднення 

атмосферного повітря.  

     Література: [2, с. 231-240; 3, с. 53-56]. 

 

     Тема 8 Перевірка водоохоронної діяльності підприємства 

Питання для самостійної роботи 

1. Потенційні джерела забруднення поверхневих та підземних вод. 

2. Водоохоронна діяльність. 

3. Види порушень водоохоронного законодавства. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть та охарактеризуйте порядок інспекційної перевірки потенційних 

джерел забруднення поверхневих та підземних вод.   

2. Наведіть порядок перевірки аспектів водоохоронної діяльності підприємств.  

3. Проаналізуйте основні види порушень водоохоронного законодавства. 

     Література: [1, с. 431-443, 453-454; 3, с. 62-65; 5, с. 9-12]. 

 

     Тема 9 Перевірка підприємства з питань утворення, перевезення та 

знищення відходів 

Питання для самостійної роботи 

1.Документи контролю за дотриманням законодавства у сфері поводження з 

відходами. 

2. Класифікація порушень у сфері поводження з відходами. 

7 
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Питання для самоперевірки 

1. Наведіть перелік документів, що перевіряються під час здійснення контролю 

за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами.  

2. Проаналізуйте основні порушення у сфері поводження з відходами.  

     Література: [3, с. 66-67, 70-71; 5, с. 12-15]. 

 

     Тема 10 Перевірка дотримання вимог природоохоронного 

законодавства щодо використання надр та охорони земель 

Питання для самостійної роботи 

1. Перевірка дотримання законодавства про використання та охорону надр. 

2. Класифікація порушень у галузі використання та охорони надр. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть порядок перевірки дотримання законодавства про використання та 

охорону надр.  

2. Проаналізуйте основні порушення у галузі використання та охорони надр 

промисловими підприємствами.  

    Література: [2, с. 19-26, 63-65; 3, с. 76-80]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ПИТАННЯ  ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
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Питання, що виносяться на 1-й модульний контроль  

1. Дайте визначення природоохоронного інспектування.  

2. Розкрийте суть поняття про Державну екологічну інспекцію.  

3. Наведіть мету та задачі Державної екологічної інспекції. 

4. Охарактеризуйте види та об’єкти природоохоронного інспектування.  

5. Поясніть завдання Головної екологічної інспекції України. 

6. Проаналізуйте види відповідальності за порушення природоохоронного 

законодавства. 

7. Наведіть правила встановлення відповідальності за порушення 

природоохоронного законодавства. 

8. Розкрийте принцип відомчого та структурного розподілу організацій, які 

здійснюють природоохоронне інспектування. 

9. Визначте функції головного державного інспектора України з охорони 

навколишнього природного середовища. 

10. Наведіть права державної екологічної інспекції під час проведення 

інспектування об’єктів. 

11. Охарактеризуйте види землекористування. 

12. Наведіть основні правила використання земель. 

13. Визначте мету та завдання охорони земель. 

14. Проаналізуйте систему організації раціонального використання земель. 

15. Охарактеризуйте завдання і зміст економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. 

16. Перелічите види використання об’єктів тваринного світу. 

17. Наведіть порядок і правила промислового та любительського полювання. 

18. Визначте дозволи під час полювання. 

19. Охарактеризуйте заборони під час полювання. 

20. Наведіть правила любительського та промислового рибальства. 

21. Назвіть основні аспекти охорони водних живих ресурсів. 

22. Охарактеризуйте структуру земельного фонду України. 
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23. Назвіть види користування земельними ділянками лісового фонду. 

24. Наведіть права та обов'язки постійних лісокористувачів. 

25. Визначте основні завдання контролю за охороною, захистом, відтворенням 

лісів. 

26. Назвіть об’єкти, що належать до природно-заповідного фонду. 

27. Наведіть основні вимоги щодо режиму на території ПЗФ. 

28. Проаналізуйте вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів 

природних заповідників. 

29. Визначте основні принципи організації охорони територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду. 

 

Питання, що виносяться на 2-й модульний контроль  

1. Наявність яких матеріалів розглядається під час проведення перевірки 

стаціонарних джерел забруднення на підприємстві? 

2. Назвіть основні форми первинного обліку повітроохоронної діяльності 

підприємства. 

3. Чим підтверджуються факти перекручування даних статзвітності? 

4. Наведіть порядок і правила перевірки діяльності санітарно-промислової 

лабораторії. 

5. Охарактеризуйте законодавчу базу відповідальності за порушення вимог 

повітроохоронного законодавства 

6. Що повинне бути відображене в акті перевірки пересувних джерел 

забруднення на підприємстві?  

7. Що необхідно визначити під час перевірки для оцінювання впливу 

підприємств на стан поверхневих та підземних вод? 

8. Визначте порядок і правила перевірки водоспоживання підприємства. 

9. Визначте порядок і правила перевірки водовідведення підприємства. 

10. Проаналізуйте форми первинного обліку стічних вод підприємств. 

11. Визначте порядок і правила перевірки потенційних джерел забруднення 

поверхневих та підземних вод. 
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12. Наведіть порядок і правила перевірки водоохоронної діяльності 

підприємства. 

13. Охарактеризуйте основні види порушень водного законодавства. 

14. Які основні документи необхідно перевірити під час проведення контролю 

за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами? 

15. Наведіть правила обстеження місць видалення відходів. 

16. Назвіть правила тимчасового складування відходів на території 

підприємства. 

17. Наведіть класифікацію порушень у сфері поводження з відходами.  

18. Проаналізуйте характерні особливості ведення документів на право 

користування землею. 

19. Визначте порядок і правила перевірки порушених земель та стану їх 

рекультивації. 

20. Наведіть вимоги до малопродуктивних угідь, які покращуються. 

21. Назвіть обов’язки користувачів надр, порядок користування надрами. 

22. Охарактеризуйте основні порушення в галузі охорони надр. 

Примітка. 

* – сукупність вищенаведених питань є основою підготовки до підсумкового 

контролю (іспиту) для студентів денної форми навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
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Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Семестр 9        Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-
вий тест  

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 20 100 
     20 5 5 10 10 10 20 10 10 

 
Т1, Т2, ………Т7 – теми змістових модулів. 

А 5 (відмінно) 90 − 100 

 Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

міжнародну номенклатуру, володіє понятійним апаратом, але у своїх 

відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки під 

час проведення лабораторних занять; самостійно може підготувати відповіді на 

контрольні питання і захистити основні їх положення. 

С 4 (добре) 75 − 84 

Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні 

навички, але не вміє самостійно мислити, підготувати відповіді на контрольні 

питання і захистити основні їх положення. Відповідь його повна, логічна, але з 

певними неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65 − 74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати відповіді на контрольні 

питання. 

E 3 (задовільно) 60 − 64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для розв’язання стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; здатний з помилками дати визначення 

понять і термінів, може самостійно оволодівати частиною навчального 

матеріалу, але висновки робить нелогічні, непослідовні. 
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FХ 2 (незадовільно) 35 − 59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; 

слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти 

суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1− 34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками 

та науковими термінами з навчальної дисципліни, що вивчається, зовсім не 

здатний до самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни здійснюють у вигляді 

заключного тестування, що проводиться після закінчення курсу. 

Отриману кількість балів переводять в національну шкалу відповідно до 

таблиці, наведеної нижче, та виставляють до екзаменаційної відомості. 

       Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82−89 В 

Добре  
74−81 С 
64−73 D 

Задовільно  
60−63 Е  

35−59 FX 
Незадовільно з можли-
вістю повторного скла-
дання 

Не зараховано з 
можливістю повтор-
ного складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’яз-
ковим повторним  
вивченням дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим пов-
торним вивченням 
дисципліни 
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     Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Екологічне інспектування» для студентів зі спеціальності 101 − «Екологія» за 

спеціалізацією «Екологія та охорона навколишнього середовища» та зі 

спеціальності 183 − «Технологія захисту навколишнього середовища» за 

спеціалізацією «Екологічна безпека» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. Л. А. Бездєнєжних 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри екологічної безпеки та організації 

природокористування д. т. н., проф. В. М. Шмандій  
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