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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 практичні 

заняття курсу. 

Пропуски 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 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?   Теорію і методику екологічної освіти, її цілі та завдання; допомогти майбутнім 

фахівцям у оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними 

вміннями щодо формування екологічно-грамотної особистості і колективу та 

навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній екологічній діяльності. 

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

екологічного світогляду та ролі у справі збереження і відтворення довкілля, 

вирішенню важливих екологічних проблем і розв’язанню різноманітних 

природоохоронних завдань. 

Яких результатів можна 

досягнути?   

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із 

застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і 

вітчизняного досвіду. 

Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і 

вимог екологічного законодавства. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння?  

Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 

природничих наук. 

Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного 

законодавства. 

Зміст дисципліни  Формування екологічної культури майбутніх фахівців природничих 

спеціальностей у системі неперервної освіти. 
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Головні підходи до організації процесу формування екологічної культури 

майбутніх фахівців природничих спеціальностей. 

Сутність і структура екологічної культури особистості майбутнього фахівця 

природничих спеціальностей. 

Еколого-ціннісний портрет майбутнього фахівця. 

Структурно-функціональна модель формування екологічної культури майбутніх 

фахівців природничих спеціальностей. 

Форми і методи підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у 

закладах вищої освіти. 

Розв’язання проблеми організації польової та педагогічної  практик майбутніх 

фахівців природничих спеціальностей у закладах вищої освіти. 

Методика організації природоохоронної діяльності з майбутніми фахівцями 

природничих спеціальностей. 

Обов’язкові завдання  Усвідомлення сучасних проблем навколишнього середовища, їх актуальності для 

всього людства, своєї країни та рідного краю.  

Розвиток особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на 

національному і глобальному рівнях.  

Засвоєння еколого-ціннісних орієнтацій як кращих досягнень загальнолюдської та 

національної культур, розуміння багатогранної цінності природи.  

Оволодіння екологічними знаннями про взаємозв’язок у системі «людина-

суспільство-природа», формування знань і вмінь дослідницького характеру, 

спрямованих на розвиток творчої і ділової активності при вирішенні екологічних 

ситуацій. 

Розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього 

середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки. 

Міждисциплінарні зв’язки  Екологія. Основи екології. 
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Поточний контроль  Виконання практичних завдань і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль  Залік. Підсумковий модульний тестовий контроль або у період карантину на 

платформі Moodle та відеоконференції Zoom. 


