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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. 

Що будемо вивчати? Виробничі відносини людей в галузі використання, відтворення 

природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, а у 

вужчому розумінні - специфічні прояви економічних законів, а 

також закономірностей і тенденції розвитку цих відносин в аспекті 

причинно-наслідкових зв'язків суспільства і природи 

Чому це треба вивчати? Курс дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої 

освіти системи знань з економічного управління 

природокористуванням, використанням еколого-економічних 

важелів та інструментів охорони навколишнього середовища та 

раціонального природокористування, опанування вмінь визначати 

екологічну та економічну ефективність природоохоронних заходів, 

оцінювати збитки від забруднення навколишнього середовища. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами. 

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування. 

Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних 

проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують 

виконання норм і вимог екологічного законодавства. 
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Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних наук. 

Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або 

екологічними проектами. 

Зміст дисципліни Основні терміни та поняття економіки природокористування.  

Природні ресурси та їх потенціал. 

Еколого-економічна оцінка природних ресурсів. 

Зміст і механізми формування економічних збитків від забруднення 

навколишнього середовища. 

Аналіз ефективності природоохоронних заходів. 

Організація та управління природокористуванням. 

Економічний механізм природокористування. 

Платежі за використання природних ресурсів. 

Аспекти екологізації виробництва. 

Екологізація та передумови її проведення.  

Інфраструктура екологічно безпечного виробництва.  

Управління екологізацією виробництва.  

Процедури екологічного управління, міжнародні стандарти 

екологічного менеджменту і аудиту.  

Екологічна модернізація виробництва. 

Обов’язкові завдання Підготовка доповідей за заданою проблематикою дисципліни, 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; 

підготовка до поточного контролю знань, опрацювання контрольних 

запитань, питань для самодіагностики, самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу за зазначеною тематикою; систематизація 

вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології;Природоохоронне інспектування;Моніторинг 

довкілля;Охорона природи. 
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