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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що дотримання принципів і правил академічної 

доброчесності 

учасниками освітнього процесу є складовою внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Університету,  а у разі порушення академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), звіт з лабораторної роботи оцінюється 

незадовільно та має бути виконаною повторно, згідно Кодекса 

академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Для здобувачів вищої освіти очної форми навчання відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба 

або академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. 

Відсутність здобувача на заняттях передбачає самостійне опрацювання 

матеріалу та не звільняє здобувача від виконання завдання на самостійну 

підготовку або завдання поточного та підсумкового контролю. За 

об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність, карантин) 

навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням з деканом 

факультету. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість самостійно обирати теми 

доповідей з програми та практикуму, щодо лабораторних робіт 

дисципліни на основі використання літературного фонду наукової 

бібліотеки  УДПУ та мережі Інтернет з творчою обробкою отриманої 

інформації, самостійно проводити досліди та експерименти з 

дотриманням техніки безпеки. 

Що будемо вивчати? Технології проектної природоохоронної діяльності,  інноваційні форми 

природоохоронної роботи,  природоохоронні заходи, організації та рухи 

Чому це треба вивчати? Курс спрямований на розвиток у здобувачів навичок критичного 

мислення, цілісного уявлення про систему природоохоронної діяльності, 

основ з теорії та практики організації природоохоронних робіт, 

технологічних аспектів природоохоронних акцій, що дає змогу бути 

готовим увійти у виробничу сферу взаємозв’язків, впевнено почувати 

себе в професійному середовищі. Вибирати оптимальну стратегію 

проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій 

природно-заповідного фонду. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Уміти вибирати оптимальну стратегію проведення екологічних акцій та 

заходів. 
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Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації 

комплексних природоохоронних заходів. 

Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 

проектів. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

практичні проблеми у сфері природоохоронної діяльності, охорони 

довкілля і збалансованого природокористування. Здатність до участі в 

управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані 

на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі. 

Зміст дисципліни Теорія та практика природоохоронної діяльності 

Проекти природоохоронних заходів 

Всеукраїнські конкурси 

Технологія та організація Всеукраїнських акцій 

Технологія та організація регіональних акцій 

Технологія та організація міжнародних акцій 

Експедиції 

Конкурси громадської ініціативи 

Фестивалі та виставки 

Тижні екології 

Чемпіонати 

Регіональні конкурси 

Походи 

Природоохоронні організації та рухи  

Ефективність природоохоронних заходів 

Радикальні природоохоронні технології 

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

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології, природоохоронне інспектування, моніторинг довкілля, 

охорона природи, загальна екологія та неоекологія 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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