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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції та 

лабораторні заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) та лабораторних занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку. За об’єктивних причин ( 

міжнародна мобільність, карантин) відпрацювання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням з керівником курсу . 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ 

самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення, 

використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки університету, 

Інтернет мережі. 

Що будемо вивчати? Сучасні методи та технології для обґрунтування комплексу заходів від 

техногенних і антропогенних навантажень, спрямованих на збереження 

екологічної рівноваги та покращення екологічного стану довкілля 

Чому це треба вивчати? Щоб майбутній фахівець знав основні причини виникнення на нашій 

планеті глобальної екологічної кризи, що загрожує подальшому 

існуванню людства на Землі і показати можливі шляхи виходу з цієї 

кризи. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність класифікувати антропогенні забруднення довкілля за 

походженням, ступенем небезпеки для живих істот, тривалістю дії, 

об’ємами та ін. 

Здатність визначати основні типи промислових, енергетичних, 

транспортних, військових забруднень та їх небезпеку для екосистем. 

Здатність визначати альтернативні технології безвідходного виробництва, 

методи стимулювання розвитку екологічно чистих виробництв. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння класифікувати антропогенні забруднення довкілля за 

походженням, ступенем небезпеки для живих істот, тривалістю дії, 

об’ємами та ін. 

Вміння визначати показники ГДК шкідливих речовин-відходів різних 



 

виробництв та техногенної діяльності у повітрі, воді, ґрунті. 

Вміння приймати обґрунтовані рішення щодо покрашення технології 

виробництв та закриття екологічно небезпечних підприємств. 

Зміст дисципліни Теоретичні аспекти промислової екології  

Навколишнє середовище на промислових підприємствах. 

Забруднення атмосфери і його наслідки. 

Характеристика забруднень гідросфери. 

Характеристика забруднень літосфери. 

Енергетичне забруднення довкілля. 

Методи захисту атмосфери, гідросфери та літосфери від скидів 

шкідливих речовин і відходів. 

Методи захисту довкілля від енергетичних впливів. 

Використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії. 

Особливості правового режиму земель різних категорій. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Природнича екології, глобальні зміни клімату, техноекологія, 

токсикологічна екологія. 
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