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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є необхідною умовою 

освітнього процесу яка базується на недопущенні практик списування, 

плагіату, фабрикації, що регламентується 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, що є обов’язкова складова освітнього процесу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем самостійно вибирають тему доповіді 

використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки університету та 

Інтернет мережі. 

Що будемо вивчати? Основні стратегічні та тактичні положення природокористування та 

охорони природи, через формування у здобувачів вищої освіти уяву про 

особливості використання окремих видів природних ресурсів, а також 

проблеми, що виникають внаслідок антропогенного впливу на природне 

середовище, ознайомлюючи з підходами до вирішення проблем в галузі 

охорони природи 

Чому це треба вивчати? Майбутній фахівець повинен знати особливості природокористування, 

природні ресурси, проблеми, що виникають у результаті хижацького 

ставлення до навколишнього середовища, принципи раціонального 

використання природних ресурсів, напрямки оптимізації компонентів 

географічної оболонки.. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність визначати основні поняття про природні ресурси, природні 

умови, природно-ресурсний потенціал. 

Здатність визначати нормативи з якості природного середовища та 

нормативи впливу господарчої діяльності на природне середовище. 

Здатність визначати вплив паливно-енергетичного комплексу, сільського 

господарства, транспорту, лісового господарства та деревообробної 

промисловості на навколишнє середовище. 



 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Знання закономірностей, принципів і проблем природокористування. 

Знання причин можливих змін параметрів досліджуваних об’єктів, 

критеріїв та показників стану компонентів біосфери і методів їх 

визначення. 

Знання основних принципів та методів охорони і раціонального 

використання надр. 

Зміст дисципліни Предмет, задачі та взаємозв’язок природокористування і охорони 

природи. 

Історія розвитку природоохоронних ідей.  

Наукові засади охорони природи. 

Охорона атмосферного повітря.  

Охорона та відтворення водних ресурсів.  

Раціональне використання та охорона земельних ресурсів. 

Основні принципи та методи охорони і раціонального використання надр. 

Раціональне використання i охорона лісових ресурсів та рослин. 

Раціональне використання i охорона тваринного світу. 

Природно-заповідний фонд України. 

 Природоохоронні території та акваторії. 

Відходи життєдіяльності та їх вплив на середовище проживання людини. 

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

Міждисциплінарні зв’язки Екосистемологія, моніторинг довкілля, екологія рослин і тварин, 

утилізація відходів та використання вторинних ресурсів. 
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