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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 ІНДЗ самостійно вибирають його тему та 

творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Загальні уявлення про управління та поводження з відходами. Методи 

поводження з промисловими відходами. Методи поводження з твердими  

побутовими відходами. 

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

здатних на практиці застосовувати набуті знання з питань  уявлення про 

управління та поводження з відходами. Підготовлений фахівець-еколог 

здатний  проводити утилізацію відходів із метою запобігання надходженню 

шкідливих речовин у довкілля. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність демонструвати знання основних видів твердих і промислових 

відходів, їх об’ємів, особливостей зберігання та переробки чи утилізації. 

Уміння користуватися розробленими методиками контролю за утилізацією 

відходів для збереження екологічної рівноваги в довкіллі. 

Здатність визначати можливі шляхи використання відходів як вторинного (або 

потенційного вторинного) матеріального ресурсу. 
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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 визначати основні параметри накопичення твердих і промислових 

відходів, розраховувати концентрації шкідливих речовин у них, знати основні 

напрямки утилізації основних видів промислових і побутових відходів. 

Здатність обґрунтовувати технології поводження з відходами з метою 

забезпечення якісного стану об’єктів довкілля, умов проживання та безпеку 

людей. 

Здатність застосовувати різні методи утилізації відходів і використання 

вторинних ресурсів. 

Зміст дисципліни Основні визначення в сфері поводження з відходами та принципи класифікації 

відходів. 

Система управління та поводження з відходами в Україні. Нормативно-

правова база сфери поводження з відходами. 

Загальна структура державного управління відходами. Система управління у 

сфері транскордонного перевезення відходів в Україні. 

Механізми управління відходами. Система управління та поводження з 

відходами в країнах Євросоюзу. 

Оцінка динаміки накопичення та розподілення твердих відходів. Умови 

накопичення відходів на території України та передумови впровадження 

комплексного диференціювання території. 

Операції щодо поводження з твердими промисловими відходами. Основні 

вимоги до операцій поводження з відходами. 

Методи підготовки і переробки твердих відходів. Утилізація промислових 

відходів. 

Утилізація відходів окремих галузей промисловості. Утилізація окремих видів 

відходів. 

Поводження з промисловими відходами, що не утилізуються. 

Загальна характеристика ТПВ. 

Утворення та накопичення ТПВ. 

Збирання та зберігання ТПВ. 

Звітність у сфері поводження з ТПВ. 

Організаційні та соціальні аспекти проблеми ТПВ в окремих регіонах Україні. 

Ліквідаційні методи поводження з ТПВ. 

Утилізаційні методи поводження з ТПВ. 

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

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

екологічне право,  природоохоронне інспектування виправлена. 
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