
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

 

Тип дисципліни: 

вибіркова 

Семестр: 

шостий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 

32, практичні – 32. 

Лектори: 

канд. біологічних. наук, ст. викладач Бриндзя І.В. 

Результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

пояснювати суть основних екологічних понять. 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. Здатні характеризувати стан довкілля 

території, робити оцінку природо-ресурсного потенціалу, розробляти на їх 

основі рекомендації та програми сталого розвитку. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ загальна екологія,  

‒ метеорологія та кліматологія,  

‒ гідрологія,  

‒ ґрунтознавство,  

‒ моніторинг довкілля,  

‒ моделювання і прогнозування стану довкілля,  

‒ організація та управління в екологічній діяльності,  

‒ екологічна експертиза,  

‒ урбоекологія,  

‒ природоохоронне законодавство та екологічне право.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Поняття про процес природокористування. Типи і напрямки 

природокористування. Процес природокористування на сучасному етапі. 

Поняття про геологічне середовище та геологічні процеси, мінеральні ресурси. 

Класифікації мінеральних ресурсів. Мінеральні ресурси України. Геологічна 

структура України. Класифікація корисних копалин за господарським 

використанням. Горючі корисні копалини Рудні корисні копалини (метали). 

Нерудні (неметалічні) корисні копалини. Стан мінерально-сировинної бази 

України. Використання атмосферного повітря як природної умови та ресурсу. 

Значення повітря в природі та житті людини. Крапкові, лінійні та ареальні 

осередки забруднення повітря. Поняття про пересувні та стаціонарні джерела 



забруднення повітря. Проблема зміни клімату, руйнування озонового шару, 

випадання кислотних опадів, формування смогів. Значення водних ресурсів. 

Характеристика водних потоків та можливостей їх використання. Основні 

джерела забруднення водних об’єктів. Вплив стічних вод промислових 

підприємств на якість води. Використання води у комунально-побутовому 

господарстві. Вплив транспортних забрудників на якість води у водних 

об’єктах. Поняття про енергоресурси. Традиційна та альтернативна енергетика. 

Типи енергопідприємств та їх вплив на довкілля. Характеристика лісових 

ресурсів. Роль лісів у природі та житті людини. Ліс як системний об’єкт. 

Лісистість території. Проблеми лісів. Напрямки оптимізації використання та 

охорони лісів. Особливості тваринних ресурсів. Закон України про охорону та 

відтворення тваринних ресурсів. Порядок здійснення мисливства. Земельні 

ресурси України: значення та особливості використання. Забруднення 

земельних ресурсів. Урбанізація та природні фактори погіршення земельних 

ресурсів. Використання та охорона меліорованих земель. Причини розвитку 

процесів засолення та осолонцювання. Поняття про ерозію, її види та причини 

виникнення. Втрата земель в результаті промислового видобування корисних 

копалин. Методологія управління природокористуванням. Поняття про 

економічні механізми раціоналізації природокористування. Правове 

регулювання процесу використання природних ресурсів. Види порушень 

геоекологічного характеру, що підлягають юридичній відповідальності. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних 

робіт. 

– підсумковий контроль: екзамен у шостому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


