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Статус дисципліни 
Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
5/150 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), лабораторні (48 год.), самостійна 

робота (74 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що 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 і семінарські 

(практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) 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 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при виконанні завдань 

самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Теоретичні та методичні основи управління природоохоронною 

діяльністю. Оптимізація управління природоохоронною діяльністю 

України з використанням закордонного досвіду. 

Чому це треба вивчати? Курс спрямований на підготовку висококваліфікованих фахівців-

екологів,  здатних на практиці застосовувати набуті знання з питань 

управління природоохоронною діяльністю. Підготовлений фахівець-

еколог здатний  управляти природоохоронною діяльністю на різних 

рівнях – державному, регіональному, локальному в Україні та за 

кордоном. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність демонструвати знання в управлінні природоохоронною 

діяльністю. 

Уміння користуватися розробленими методиками контролю за 

екологічним станом підприємства. 
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Уміння складати та реалізовувати плани заходів на основі проектів 

відновлення порушених екосистем із застосуванням сучасних наукових 

розробок. 

Володіння інформацією про структуру та систему спостережень за 

станом довкілля на державному та регіональному рівнях. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність використовувати нормативно-правові та організаційні основи 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших 

галузей знань. 

Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів 

якості, вміння управляти комплексними діями або проектами. 

Здатність здійснювати управління природоохоронною діяльністю на 

різних рівнях на основі сучасного українського законодавства, засад і 

принципів державної політики у сфері охорони довкілля та раціонального 

природокористування. 

Здатність формувати систему екологічного менеджменту та процедур 

управління діяльністю підприємств, складових екологічного управління, 

функцій, завдань органів екологічного управління. 

Здатність застосовувати різні методи управління природоохоронною 

діяльністю залежно від геоекологічних особливостей територій. 

Зміст дисципліни Методологічні основи управління природоохоронною діяльністю. 

Системний підхід. Базові основи та механізми управління. 

Система державного управління природоохоронною діяльністю. Аналіз 

функцій та зобов’язань міністерств та відомств, що здійснюють 

управління природоохоронною діяльністю. 

Еколого-економічні показники розрахунків ефективності 

природоохоронної діяльності.  

Охорона природи у природозаповідних територіях. Проблеми 

підвищення ефективності. Управління екомережею в межах України та 

об’єднання із загальноєвропейською екомережею. 

Основи раціоналізації природоохоронної діяльності на підприємствах 

поводження з твердими побутовими відходами. Проблемні питання, що 

перешкоджають ефективному управлінню. 

Аналіз ефективності природоохоронної діяльності в межах річкових 

басейнів. Використання позитивного закордонного досвіду. 

Організація управління природоохоронною діяльністю на місцевому 

рівні.  

Організація та проблеми вдосконалення управління природоохоронною 

діяльністю на рівні підприємств та організацій. 

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

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології, моніторинг довкілля, природоохоронне законодавство та 

екологічне право,  природоохоронне інспектування виправлена. 
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