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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 дисципліни спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань про 

класифікацію відходів, екологічно безпечних технологій поводження з відходами; 

про основи сучасних методів утилізації відходів, вилучення і переробки твердих 

відходів та використання вторинних ресурсів. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними 

діями та/або екологічними проектами. 

Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної 

безпеки. 

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 

середовище. 

Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до використання основних принципів та складових екологічного 

управління. 

Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами 

виробництва та споживання. 



 

Розробник 

 
 

 

(Подзерей Р. В.) 

 

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 -  засвоєння основних підходів щодо поводження з відходами та принципів 

класифікації відходів; 

-  розкриття суті основних методів утилізації відходів із метою запобігання 

надходженню шкідливих речовин у довкілля; 

-  формування у здобувачів вищої освіти навичок системного підходу щодо 

використання відходів як вторинної сировини. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Основи екології, моніторинг довкілля, природоохоронне законодавство та 

екологічне право, природоохоронне інспектування виправлена. 
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Поточний контроль Поточне оцінювання на лабораторному занятті; модульний тестовий контроль; 

оцінка за виконання лабораторних робіт. 

Підсумковий 

контроль 

Залік. Підсумковий модульний тестовий контроль або у період карантину на 

платформі Moodle та відеоконференції Zoom. 


