
ФОРМА АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  Тренінг –курс “Інформаційна  підтримка   діяльності     у 

природоохоронній  сфері” 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни   Тренінг –курс “Інформаційна  

підтримка   діяльності     у 

природоохоронній  сфері” 

 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051- Економіка, ОПП Бізнес -

економіка  

(2 магістерський рівень) 

4 Мова викладання українська / англійська 

5 Семестр, в якому викладається 3 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати 

окремо лекції, лабораторні 

заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, тощо) 

 

 3 кредити 

24 год практичні заняття 

66 год самостійна робота студентів 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Прикладної економіки 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

 Гобир Ірина Борисівна 

к.е.н., доцент кафедри ПЕК   

(практичні заняття)  

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

нема 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.   

 -Здатність проводити  дослід-

ження на відповідному рівні. 
Фахові компетентності: 

-Здатність збирати, аналізувати та 

обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які 

необхідні для розв’язання 

комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі 



обґрунтовані висновки.  

-Здатність використовувати 

сучасні інформаційні технології, 

методи та прийоми дослідження 

економічних та соціальних 

процесів, адекватні встановленим 

потребам дослідження.  

-Здатність формулювати профе-

сійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні 

напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги 

наявні ресурси.  

-Здатність оцінювати можливі 

ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.   
 

12 Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії 

- Складати завдання на 

проектування. 

- Складати зміст (перелік розділів) 

проекту в природоохоронній 

діяльності, основні дані та техніко-

економічні показники. 

- Визначати вартість приро-

доохоронного проекту у різних 

сферах економіки з використанням 

автоматизованих систем 

управління проектами. 
 

13 Особливості навчання на курсі Оцінювання знань студентів 

проводиться за результатами 

комплексного оцінювання, яке 

передбачає контроль теоретичних 

знань і практичних навичок. 

14 Стислий опис дисципліни Дисципліна спрямована на 

формування знань з основ теорії і 

практики розробки проектів у 

природоохоронній сфері, а також 

сформувати навички і вміння, що 

сприятимуть здійсненню управ-

лінської, методичної та 

інноваційної діяльності у сфері 

проектування.  

 

 



15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5-20 

 



 

 


