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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є необхідною умовою 

освітнього процесу, базується на недопущенні практик списування, 

плагіату, фабрикації. Академічна доброчесність регламентується 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Відвідування занять. 

Відвідування аудиторних занять здобувачами вищої освіти є необхідна та 

обов’язкова складова освітнього процесу. Вагомими причинам пропусків 

занять можуть бути: хвороба, відрядження, академічна мобільність, за 

наявності відповідних документів. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача особисто, 

або через старосту. За об’єктивних причин ( міжнародна мобільність, 

карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з 

керівником курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти має можливість за власної ініціативи самостійно 

підготувати доповідь відповідно до тем робочої програми: лекційних, 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою тематикою дисципліни, або поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем, або дотичних тем; самостійно вибирати тему доповіді 

використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки університету, 

Інтернет мережі з творчою обробкою отриманої інформації. 

Що будемо вивчати?  Захист довкілля від забруднення. Санітарно-захисні зони. Ліквідація та 

зберігання відходів. Вплив хімічних та отруйних речовин на живі 

організми. Ураження рослин забруднювачами довкілля. Ураження 

мікроорганізмів, нижчих організмів, тварин забруднювачами довкілля.  
Вплив отруйних речовини нервово-паралітичної дії та захист від них. 

Вплив отруйних речовини шкіро-наривної дії та захист від них. Вплив 

отруйних речовини загально отруйної дії та захист від них. Вплив 

отруйних речовини задушливої дії та захист від них. Вплив отруйних 

речовини психотропної дії та захист від них. 

Чому це треба вивчати?  Курс спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних на 

практиці застосовувати набуті знання з питань основ хімічної безпеки. 

Підготовлений фахівець здатний вживати заходів щодо захисту грунтів 

від ерозії, від негативного впливу добрив та важких металів, від 

пестицидів, від радіонуклідів та очищення грунтів від летких органічних 

речовин; знати принцип самоочищення води, механічні методи очищення 

води, зменшення у воді вмісту розчинних солей, фізико-хімічні методи 

очищення води, радіаційне очищення води, хімічні методи очищення 

води; проводити знезараження отруйних речовини нервово-паралітичної 

дії, отруйних речовини шкіро-наривної дії, отруйних речовини загально 

отруйної дії, отруйних речовини задушливої дії, отруйних речовини 

психотропної дії. 
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Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання загальних понять хімічної безпеки, неорганічних токсикантів, 

органічних токсикантів, потенційних небезпек, розпізнавання їх видів; 

уміння визначення небезпечних, шкідливих та уражаючих факторів, що 

породжуються джерелами цих небезпек. 

Розуміння основних концепцій, теоретичних та практичних проблем в 

галузі хімічної безпеки. 

Знання принципів і способів захисту людей в умовах імовірного 

виникнення хімічної небезпеки. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Знання та розуміння предметної галузі та професійної діяльності. 

Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

Розуміння основних закономірностей формування хімічної небезпеки. 

Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до 

уваги їх хімічні властивості, у тому числі будь-які конкретні небезпеки 

пов’язані з їх використанням. 

Здатність дотримуватись вимог безпеки технологічних процесів хімічних 

виробництв. 

Зміст дисципліни Заходи попередження промислових забруднень довкілля. 

Методи очищення повітря від забруднень. 

Захист вод суші від забруднення та їх очищення. 

Захист грунтів від забруднень та їх очищення. 

Вплив забруднень довкілля на живі організми. 

Вплив отруйних речовин на людей та захист від них. 

Вплив сильнодіючих отруйних речовини на людей та захист від них. 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 

знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку. 
Міждисциплінарні зв’язки Екологічна хімія, екологічна безпека. 
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